
Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
 
Dátum konania: 8.septembra 2008  
Prítomní:            podľa priloženej listiny 
 
 
P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 
3. Podmienky voľby hlavného kontrolóra obce 
4. Možnosť čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci  MH SR 
5. Organizačné otázky 
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
       Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol  starosta obce Mgr. 
Ladislav Kottlík. V úvode privítal prítomných členov OZ a predniesol návrh programu 
zasadnutia. 
 
2.  Voľba návrhovej komisie  sa overovateľov zápisnice    

 
   Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Ľudovíta Valašku a JUDr. Alexandra Vereša   
   Za overovateľov zápisnice určil:    Ladislava Dojčana a  Ing. Igora Hlavatého 
 
   Voľba  návrhovej komisie a overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním: 
   Prítomní:  8      za:  8       proti:   0        zdržali sa :  0           
 
3.  Podmienky voľby  hlavného kontrolóra obce 
 
   Pán starosta predniesol, že p. Vojtech Kováčik zastával funkciu hlavného kontrolóra obce, 
žiaľ 14.08. 2008 zomrel a v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov treba vyhlásiť nové voľby na  funkciu kontrolóra obce  tak, aby  sa 
voľby mohli uskutočniť do 60 dní odo dňa , keď prestala byť zastupovaná táto funkcia. Nové 
voľby treba  uskutočniť do 13.10.2008. Podľa § 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení treba 
obvyklým spôsobom oznámiť a stanoviť termín, kedy sa budú voľby konať. Kvalifikačné 
predpoklady na funkciu kontrolóra obce sú ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 
Ďalšou podmienkou je občianska bezúhonnosť, čo kandidát dokazuje výpisom z registra 
trestov nie starším ako tri mesiace.   
Dĺžka funkčného obdobia je 6 rokov odo dňa nástupu do práce podľa § 18a ods. 5 zákona. 
Deň nástupu do práce je nasledujúci deň po vyhlásení výsledku volieb. Pracovný úväzok 
hlavného kontrolóra doteraz bol 30 % t. j. 12 hodín týždenne. 
Ďalej pán starosta prečítal rozsah činnosti a úlohy hlavného kontrolóra, čo určuje zákon v 
§§18d-18f. Navrhol, aby rozsah činnosti bol doplnený kontrolou a správou ambulantného 
predaja na území obce.  Treba určiť spôsob a termín kandidovania a akým spôsobom sa môžu  



doručiť žiadosti a termín doručenia, ktorý má byť najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb. 
Prihláška kandidatúry má byť písomná, súčasťou ktorej sú výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace, overená kópia dokladu o vzdelaní a životopis. Buď sa doručí osobne alebo 
poštou v uzatvorenej obálke na tunajší úrad. 
 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že kandidát  by mal byť občanom obce a nemal by 

byť starší ako 60 rokov.  
- p. starosta odpovedal, že  zákon o tom nehovorí a nie je to v súlade  so zákonom.  
- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul že je dosť krátky termín, keď chceme dodržať 14 dní.  
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku, že  poštu  môžu podať aj v zahraničí a čo keď  
  dovtedy  pošta nepríde. 
- p. Bátora  pripomenul, že zákon hovorí, že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí 

odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom 
úrade. 

- p.starosta dal návrh na termín voľby hlavného kontrolóra a to na deň 10.10.2008  t. j. piatok 
a termín podania prihlášok je najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t.j. uzávierka  
prihlášok bude 26.9.2008 t. j. tiež piatok  do konca pracovnej doby .  
Prihlášky treba osobne doručiť do podateľne OcÚ v uzatvorenej obálke s označením:   
„Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra“ na adresu: Obec Veľký Kýr, Obecný úrad, nám. 
Sv. Jána l, 941 07 Veľký Kýr        
 
Hlasovanie za podmienky a voľby hlavného kontrolóra  
Prítomní: 8      za: 8      proti: 0        zdržali sa: 0      
 
 
4. Možnosť čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy MH SR 
 
Pán  starosta informoval prítomných , že Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na 
prekladanie projektov SOP PS –2008-2.1 pre Sektorový operačný program Priemysel a 
služby, Priorita č. 2 Rozvoj cestovného ruchu pre opatrenie č. 2.1 podpora budovania a 
rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu. Obec môže žiadať dotáciu na úpravu, 
rekonštrukciu  a modernizáciu chodníkov, ale potrebuje na to investičný úver . OTP banka 
Slovensko nám môže takýto úver poskytnúť. NFP  môžeme čerpať do výšky 10.mil. Sk. 
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného príspevku. Prostriedky sa udeľujú na základe 
schválených projektov. Finančná pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania 
v nasledovnom pomere: 
-75 % z oprávnených výdavkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
-20% z oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu SR 
-min. 5 % z oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov. 
Žiadateľ musí preukázať doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na realizáciu 
projektu vo výške 5 % oprávnených výdavkov. 
Žiadosti je možno podať do 19.9.2008. Úplnú záverečnú Žiadosť o platbu spolu s Hlásením o 
ukončení realizácie projektu treba predložiť najneskôr do 15.decembra 2008. 
 
- p. Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz či si musíme brať úver, či nemáme vlastné zdroje, či   
  potrebujeme až 10. mil.Sk    
- p.starosta  odpovedal, že to ešte nevieme koľko budeme na to potrebovať. Do konca 

kalendárneho roka  na účte budeme mať približne 5,5 -6 mil. Sk. Máme podanú projektovú 
dokumentáciu na   rekonštrukciu školy a tam tiež bude potrebná spoluúčasť. 



Ďalej informoval OZ, že obec je pripravená na spolufinancovanie oprávnených výdavkov vo 
výške  5 % len treba odsúhlasiť prijatie prekleňovacieho komunálneho investičného   úveru a 
treba určiť výšku tohto úveru. 
  - p. Ing.  Kováč  poslanec OZ pripomenul, keď nemáme žiadne záväzky je to v poriadku 
  Ostatní poslanci sa tiež pripojili k tomuto názoru. 
 
Hlasovanie na vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP vo výške 10 mil. Sk  a o prijatie 
prekleňovacieho komunálneho inveštičného úveru z OTP Banka Slovensko a.s. vo výške do 
7.000.000,- Sk. 
 
Prítomní: 8             za: 8            proti: 0           zdržali sa : 0 
 
 
5. Organizačné otázky 
 
Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p. Vojtecha Száraza a manž. bytom Veľký 
Kýr, Cetínska 1238/11 o poskytnutie finančnej výpomoci na krytie sociálno-zdravotnej 
starostlivosti v DSS, nakoľko ich syn je od malička ťažko zdravotne postihnutý a sú nútení ho 
dať do DSS,  lebo ho už nedokážu opatrovať v dostatočnej miere. Pobyt v DSS mesačne stojí 
určitý  finančný obnos, ktorého istú časť pokryjú dotácie VÚC pre DSS, istú časť 
sponzorského pre DSS  a istú časť dôchodok obyvateľa v DSS. V prípade ich syna k jeho 
dôchodku chýba cca 1.700-1.800,- Sk/mes. Nakoľko ich príjem vystačí len na bežné vyžitie, 
preto žiadajú OZ v zmysle § 71 ods. 1 zákona 195/1988 na základe zmluvy medzi DSS a 
obcou , aby ich obec vypomohla s chýbajúcou čiastkou. 
Sú rôzne možnosti ako poskytnúť túto čiastku, alebo možno zaviazať rodičov, že poskytnutá 
čiastka sa bude  brať ako pôžička. 
 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že treba to schváliť na určité obdobie nie na stálo. 
- p.starosta  pripomenul, že od 1.1.2009 by mal platiť nový  sociálny zákon. 
- p.Ing. Kováč poslanec OZ mal pripomienku, že občania určite budú stupňovať svoje 
požiadavky 
- JUDr. Vereš dal návrh nech to najprv preskúma sociálna komisia a potom sa rozhodne.    
- Ing. Hlavatý , poslanec OZ mal dotaz , či by si nemohla podať žiadosť na sociálnu výpomoc    
  rodina Šimonových na ulici Na Sihoti  č.706, ktorým minulý týždeň zhorel dom a na ten    
  dom si brali veľký úver a nemajú teraz z čoho žiť.  
- p.starosta dal návrh nech to tiež prejedná sociálna komisia.  
 
 
Predsedajúci požiadal návrhovú komisiu na predloženie návrhu na uznesenie: 
 
6.Návrh na  uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu: 
schvaľuje 
v zmysle zákona  č.  369/1990 o obecnom zriadení  § 18 ods.4  vyhlásenie volieb na funkciu 
hlavného kontrolóra obce na deň 10.10.2008. 
Kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra: ukončené minimálne stredné 
vzdelanie. 
Pracovný úväzok: 30 %  
Dĺžka  funkčného obdobia: 6 rokov odo dňa nástupu do práce § 18a zákona. 



Deň nástupu do práce: 13.10.2008 
Rozsah činnosti a úlohy hlavného kontrolóra obce : 
-  v zmysle §§ 18d – 18f zákona, 
- kontrola a správa ambulantného predaja na území obce. 
Spôsob a termín kandidovania do volieb na funkciu hlavného kontrolóra: 
-  najneskôr do 26.9.2008 a do konca pracovnej doby t. j.  15.30 hod. 
Písomnou prihláškou, súčasťou ktorej sú: 
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,     
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní 
- životopis 
- osobným doručeným do podateľne OcÚ Veľký Kýr v uzatvorenej obálke s označením  
 „Kandidát na  funkciu hlavného kontrolóra“ na adresu: Obec Veľký Kýr, Obecný úrad,    
 nám. sv.Jána č. 1, 94107 Veľký Kýr  
 Uznesenie č. 109/2008-OZ 
 
schvaľuje 
vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP vo výške 10 mil. Sk v rámci výzvy na predkladanie 
projektov SOP PS – 2008 – 2.1 pre Sektorový operačný program Priemysel a služby, Priorita 
č.  2 Rozvoj cestovného ruchu pre opatrenie č. 2.1 podpora budovania a rekonštrukcie  
infraštruktúry cestovného ruchu. 
-min. 5 %-né spolufinancovanie oprávnených výdavkov v rámci schváleného rozpočtu 
projektu z vlastných zdrojov obce, 
-prijatie prekleňovacieho komunálneho investičného úveru z OTP Banka Slovensko a. s.  
vo výške do 7 mil.Sk (95 % z rozpočtu projektu). 
Uznesenie č. 110/2008-OZ   
 
7. Záver 
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a 
zasadnutie OZ ukončil. 
 
Vo Veľkom Kýre dňa 12.9.2008 

 
 

                                            Mgr. Ladislav Kottlík 
                                          starosta obce 

 
 
Zapísala: Gizala Lörincová 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Ladislav Dojčan              …………………………… 
 
                                         Ing. Igor Hlavatý              ……………………………     

 


