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

 
 
Dátum konania: 27.novembra 2008  
Prítomní:            podľa priloženej listiny 
 
 
      P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 
3. Zmena uznesenia č. 110/2008-OZ ohľadom prijatia prekleňovacieho úveru z OTP 

Banka Slovensko, a.s. 
4. Organizačné otázky 
5. 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. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ, svoju 
neprítomnosť ospravedlnil Ing. Hlavatý, ďalší neprítomní sú p. Ing. Valaška a p. JUDr. Vereš 
a vyhlásil rokovanie za uznášania schopné.  
Hlasovanie  o programe rokovania: 
Prítomní: 8,                   za: 8,                    proti: 0,            zdržali sa:  0 
                                     
2.    Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice      

 
Do návrhovej  komisie navrhol: p. Zoltána  Krizsana a p. Ladislava Kazána 
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Alexeja  Janyíka a  p. Vojtecha Bátoru  
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  8,       za:  7           proti:   0,        zdržali sa:  1  (Bátora)         
 
3.     Zmena uznesenia č. 110/2008-OZ ohľadom prijatia prekleňovacieho úveru z OTP            
        Banka Slovensko, a.s. 
 
Pán  starosta informoval prítomných  o zmene prijatia preklaňovacieho investičného úveru, 
nakoľko OTP Banka Slovensko nám odmietla poskytnúť úver. Investičný úver vo výške 
5.000.000,00 SKK nám môže poskytnúť Dexia  banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 
11, 010 11 Žilina  za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, so splatnosťou 
do 2 rokov, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:  
Reminiscencie Podzoboria -Rekonštrukcia mikroinfraštruktúry v obci Veľký Kýr 
Kód projektu:11120100150 s podporou projektu v zmysle zákona č.  503/2001 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja formou: 
Opatrenia 2.1 – Sektorového operačného programu Priemysel a služby Podpora budovania a 
rekonštrukcie infraštruktúry  cestovného ruchu 
Kód výzvy: 1112010-081. 
Vlastné náklady 3.926.000 Sk hradiť zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. 



Hlasovanie za zmenu prijatia prekleňovacieho investičného úveru 
           Prítomní: 8                 za: 8,             proti: 0,                  zdržali sa: 0    
 
Uznesenie: 
 Pozmeňuje svoje uznesenie č. 110/2008-OZ ods. 3 z 8. 9. 2008 nasledovne: 

s c h v a ľ u j e 
1. prijatie úveru vo výške 5.000.000,00 SKK poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, 
a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo:148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, so 
splatnosťou do 2 rokov, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:  
Reminiscencie Podzoboria – Rekonštrukcia mikroinfraštruktúry v obci Veľký Kýr 
kód projektu: 11120100150 
s podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
formou: 
Opatrenia 2.1 – Sektorového operačného programu Priemysel a služby Podpora budovania 
a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu 
Kód výzvy: 1112010-081 
2. vystavenie vlastnej zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky 
z úveru. 
3. použiť zostatok prostr.z predchádzajúcich rokov vo výške 3.926.000 Sk na vlastné náklady. 
Uznesenie č. 137/2008-OZ 
 
4. Organizačné otázky 
 
Pán starosta informoval prítomných, že motorové vozidlo Škoda 1203 je vo veľmi zlom 
technickom stave a  nemožno ho opraviť. Týmto vozidlom sa roznáša strava pre dôchodcov, 
preto bude potrebné kúpiť nové motorové vozidlo na ktorom sa budú roznášať obedy pre 
dôchodcov. Dostali sme ponuka na 6 miestne motorové vozidlo, ktoré už niektorí poslanci, 
ktorých zastihol prezreli a boli toho názoru, že sa oplatí toto vozidlo kúpiť. 
- p. Kazán poslanec OZ  poznamenal, či by nebolo lepšie kúpiť 9 miestne, keď sa ide aj do  
zahraničia väčšie vozidlo je výhodnejšie. 
- p. Kováč poslanec OZ pripomenul , keby sme kúpili 9 miestne aj mužstvo dorastu  by mohlo        
   na tom cestovať na futbalový zápas. 
-p. Kováčiková poslankyňa OZ poznamenala, že  viacmiestne vozidlo je lepšie. Cena 9 
miestneho vozidla môže byť asi o 150 tis. Sk vyšia. 
-p.Kazán poslanec OZ ďalej poznamenal treba pozrieť na internete  a bolo by treba kúpiť 
väčšie.  
Poslanci sa zhodli, že treba kúpiť 9 miestne motorové vozidlo do 300 tis. Sk.  
Hlasovanie za predložený návrh: 
Hlasovanie:      Prítomní: 8,          za:  8,          proti: 0,                   zdržali sa: 0      
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
s ú h l a s í 
s nákupom deväťmiestneho motorového vozidla pre obec v cene do 300.000,- Sk. 
Uznesenie č. 138/2008-OZ 
 
V ďalšej časti zasadnutia obecné zastupiteľstvo určilo termín odovzdania obecných 
vyznamenaní a ocenení  na 20. decembra, v sobotu o 17.00 hod. v malom kultúrnom dome.  



 
Pán  starosta ďalej pripomenul, že  aj tento rok  treba kúpiť balíky pre dôchodcov, bude treba 
zvýšiť sumu za ktorú sa nakúpi na 130,- Sk. 
Zo strany poslancov odznel návrh na nákupné poukážky v hodnote 150,- Sk. 
p. Kazán poslanec OZ, poznamenal  niektorým dôchodcom sa nepáči čo je v balíku. 
p. Hanzelíková poslankyňa  OZ  poznamenala, že nákupné poukážky by boli lepšie. 
p. Dojčan poslanec OZ, mal pripomienku, že balík je lepší pre starších ľudí. 
p. Bátora poslanec OZ poznamenal, že poukážky možno budú lepšie. 
Hlasovanie  za nákup poukážok: 
Prítomní: 8,             za: 5            proti: 3           zdržali sa. 0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
pre 70 ročných a starších dôchodcov zakúpiť nákupné poukážky v hodnote 150,- Sk v COOP 
Jednota Nové Zámky. 
Uznesenie č. 139/2008-OZ. 
 
p. Kováčiková, poslankyňa OZ mala dotaz, koho vlastníctvom je rodinný dom na ul. Apátskej 
medzi rodinou Straňákových a Szabóových. Dom je v schátralom stave, obáva sa, že keď sa 
tadiaľ budú prechádzať s deťmi zo škôlky, aby dom nepadol na deti. 
p. Ing. Kováč pripomenul, že treba vyzvať majiteľa domu v zmysle stavebného zákona. 
Ďalšiu pripomienku mal k verejnému obstarávaniu ohľadom chodníkov, ako prebehlo 
obstarávanie, ktorá firma vyhrala súťaž a kedy sa majú skolaudovať chodníky, zároveň mal 
pripomienku, že by bolo lepšie, keby rozhlasové relácie v popoludňajších hodinách boli 
odvysielané okolo 16,00 hod., kedy idú ľudia domov z roboty. V obci sa konal odber krvi, bol 
by sa zúčastnil, ale nevedel o tom. 
Pán starosta odpovedal, že na predošlej schôdzi OZ boli poslanci informovaní o verejnom 
obstarávaní, že z troch firiem sa vybrala tá firma, ktorá mala najnižšiu cenovú ponuku na 
vykonanie prác. Koncom novembra sa má stavba ukončiť. Rozhlasové relácie budú 
v popoludňajších hodinách vysielané pred 16,00 hod., pred ukončením pracovnej doby na 
úrade. 
 
 Nakoľko ďalších pripomienok nebolo, presedajúci poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie OZ ukončil. 
 
Vo Veľkom Kýre dňa 03.12. 2008 

 
 
 

Helena Dojčanová                                               Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                              starosta obce 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanova 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Alexej Janík                   …………………………… 
 



                                          Vojtech Bátora              ……………………………     


