
 

 

Obecný úrad, nám. Sv. Jána 1, 941 07  Veľký Kýr 
 
 
 

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

 
Dátum konania: 25. júla 2008 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Ventureal – pracovné stretnutie 
4. Organizačné otázky 
5. Návrh na uznesenie 
6. Záver  

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 
 Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík, 
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a konštatoval, že na rokovaní 
je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za 
uznášania schopné. Ďalej privítal Ing. Havrana a Ing. Kipricha z Venturealu. Ospravedlnil p. 
Kováčika, kontrolóra obce, ktorý je PN a p. Hanzelíkovú, ktorá príde neskôr. 
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Igor Hlavatý,  Alexej Janík 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Otíliu Kováčikovú a p. Zoltána Krizsana 
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Po týchto úvodných slovách požiadal p. Ing. Havrana a Ing. Kipricha, ktorí požiadali o stretnutie 
s členmi obecného zastupiteľstva, aby predniesli dôvod ich návštevy.  
Ing. Havran informoval členov OZ, že na MŽP sa uskutočnilo posudzovanie vplyvu veterných 
elektrární na životné prostredie, boli pozvaní zástupcovia dotknutých obcí a ich pripomienky 
budú zapracované do ďalšieho plánovania. Ďalej predniesol, ako budú pokračovať ďalšie kroky 
pri plánovanej výstavbe veterných elektrární, premietli opravený plán osadenia jednotlivých 
elektrární  podľa pripomienok na MŽP.  
- Ing. Valaška, poslanec OZ mal pripomienku, že podľa jeho vedomia, najbližšia elektráreň 

k obývanej časti obce by mala byť vzdialená na 2000 m, ale ako vidí, plánované elektrárne č. 
2 a 7 sú blízko obývanej časti obce. 

- Ing. Havran odpovedal, že hranica počuteľnosti je 700 – 800 m a tieto elektrárne sú 



 

 

plánované na väčšiu  vzdialenosť od obývanej časti obce. MŽP proti hluku nemalo žiadne 
výhrady. 

- Ing. Valaška ďalej pripomenul, že v Čechách sa postavili elektrárne a potom začali ľudia 
písať petície proti výstavbe. Nechcel by, aby sa to stalo aj u nás. 

- Ing. Havran odpovedal, že ak sa začne s výstavbou, budú používať najmodernejšie vylepšené 
stroje. 

- Ing. Valaška mal ďalej pripomienku, že je proti postaveniu elektrárne č. 7, k tomuto názoru 
sa pripojili viacerí poslanci. 

- Ing. Kiprich odpovedal, že pri výstavbe elektrární je stanovený určitý počet ktorý musí byť 
postavebný, aby boli ziskoví, ale redukciou naplánovaných sa v každom prípade počíta. Ešte 
môžu vypadnúť elektrárne aj pri zisťovaní vlastníkov a výkupe pozemkov, kde sa elektrárne 
budú stavať.  

- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že aj v Alpách je postavená sieť veterných elektrární. 
Nie je to pekný pohľad, ale sú tam. 

- P. starosta mal dotaz, prečo sú plánované dva druhy veží, aký je medzi nimi rozdiel. 
- P. Ing. Kiprich  odpovedal, že sú dvaja dodávatelia, medzi dvoma vežami je minimálny 

rozdiel medzi dvoma alternatívami bude treba vybrať podľa druhu tu žijúceho vtáctva, ktorá 
veža bude viac vyhovovať, tú treba zvoliť pri výstavbe. 

- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že podľa jeho názoru sú predstavitelia firmy 
Ventureal málo pripravení na toto stretnutie. Podľa jeho názoru by bolo treba pre každého 
poslanca pripraviť jedno CD vopred, ktoré si poslanci doma môžu preštudovať a potom 
urobiť stretnutie. 

- P. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, koľko pôdy sa zaberie na stavbu jednej elektrárne. 
- Ing. Kiprich odpovedal, že 2000 m² pod elektráreň a na ďalších cca 7000 m² bude treba 

zriadiť vecné bremeno na previs stavby. Tieto záležitosti sa budú riešiť zadávaní stavebného 
povolenia na stavbu. 

 
 

4. Organizačné otázky 
 
 

Pán starosta predniesol, že v zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2008 je 
potrebné určiť výšku : 
-     mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  200,- Sk 6,64 € 
- mesačného príspevku na čiastočnú úpravu  

nákladov na činnosť ŠKD     70,- Sk 2,33 € 
- finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nasledovne: 
MŠ: stravníci  od 2 – 6 rokov  30,- Sk  1,00 € 
ZŠ: stravníci od 6 – 11 rokov  25,- Sk  0,83 € 
ZŠ: stravníci od 11 – 15 rokov  27,- Sk  0,90 € 
Dospelí     30,- Sk  1,00 € 

 
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0 zdržali sa:  0 
 



 

 

Pán starosta ďalej informoval prítomných, že zasadala kultúrna komisia a navrhla každému 
poslancovi prideliť úlohu, za ktorú budú zodpovední počas letného festivalu. V piatok pred 
poludním na ihrisku budú prítomné p. Kováčiková a p. Hanzelíková. Nad rybolovom bude mať 
dozor Ing. Hlavatý. Pán poslanec sa ohlásil, že má naplánovanú dovolenku, nebude prítomný. 
Dozor nad rybolovom prijal JUDr. Vereš. Pán Bátora bude mať dozor pri jazdcoch jazdeckej školy 
Elzorro. Ich úlohou bude pomáhať pri udržiavaní poriadku a zabezpečiť, aby mali minerálku na 
pitie. Delegácie družobných obcí prídu v piatok o 13,00 hod., kedy budú mať v MKD 
zabezpečený obed, na ktorý sa majú dostaviť aj poslanci, ktorí sa budú môcť uvolniť. Po obede ich 
p. Janík zavedie do Dolných Krškán na ubytovanie. Po ubytovaní sa opäť vrátia do MKD 
a zúčastnia sa popoludňajšieho programu. Pred večerou vystúpia súbory Mórinca s citarou, 
tanečný súbor z Pellérdu a Vesztergám Miklós z Csengődu na terase MKD. Po večeri bude 
nasledovať posedenie a diskotéka na námestí. V sobotu sa začína program na ihrisku, kde budú 
mať dozor poslanci p. Krizsan a p. Kazán. O súťažiacich vo varení gulášu sa postarajú poslanci p. 
Dojčan a p. Ing. Valaška. JUDr. Vereš bude mať na starosti ľudových remeselníkov a dozor nad 
detskými autíčkami a skákacím hradom. O miestne kultúrne súbory, ich občerstvenie sa postará 
poslanec Ing. Kováč. Všetci poslanci súhlasili so zadelením. 
Ďalej informoval poslancov, že zasadala stavebná komisia a rokovali o rekonštrukcii strechy ZŠ 
ktorá bude stáť cca 500 tis. Sk. Ďalej sa dotazoval, čo urobiť so 4 b.j. je potrebné ju rekonštruovať 
a potom by ju bolo možné odpredať. Keď ju užívatelia chceli odkúpiť, zastupiteľstvo nesúhlasilo 
s predajom, ale už je v takom stave, že ju treba rekonštruovať. Oslovil dvoch projektantov 
ohľadom rekonštrukcie a tí navrhujú zatepliť, vymeniť okná, dvere, strechu, podlahy, novú 
žumpu, elektroinštaláciu, kúrenie. 

- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či sú objednané projekty. 
- P. starosta odpovedal, že dali len cenovú ponuku na projekty, on navrhuje objednať projekty 

na obnovu budovy. 
- P. Ing. Kováč pripomenul, že netreba robiť stavebné úpravy, len elektroinštaláciu a to 

najpotrebnejšie. Urobiť byty nižšej kategórie, netreba veľa investovať. 
- P. Bátora, poslanec OZ na otázku či predať bytovku navrhol odpredať bez obnovy, ohodnotiť 

a tak ju možno predať. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že rozšírenie bytovky padlo, tak treba urobiť 

rekonštrukciu vnútornej a vonkajšej kanalizácie, obnoviť tak, aby sa tam dalo bývať.  
Poslanci sa ešte dohadovali či a ako urobiť rekonštrukciu bytovky. Pán starosta navrhol, aby sa 
určil termín, aby sa všetci poslanci išli pozrieť na bytovku a potom rozhodnú čo urobiť. 
Pán starosta ďalej informoval poslancov o zlom technickom stave kotolne vo veľkom kultúrnom 
dome, kde už kotle nie sú funkčné, bude treba robiť aj na rozvode kúrenia. 

 
Predsedajúci požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie: 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
VZN o určení mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov 
finančného príspevku na stravovanie v MŠ a ŠJ s účinnosťou od 1.9.2008 v zmysle zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
nasledovne: 

-    výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  200,- Sk 6,64 € 
- výšku mesačného príspevku na čiastočnú úpravu  

nákladov na činnosť ŠKD      70,- Sk 2,33 € 



 

 

- výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nasledovne: 
MŠ: stravníci  od 2 – 6 rokov  30,- Sk  1,00 € 
ZŠ: stravníci od 6 – 11 rokov  25,- Sk  0,83 € 
ZŠ: stravníci od 11 – 15 rokov  27,- Sk  0,90 € 
Dospelí     30,- Sk  1,00 € 

Uznesenie č. 105/2008-OZ 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0 zdržali sa:  0 
 

5. Záver  
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť, a zasadanie 
OZ ukončil. 

 
Vo Veľkom Kýre, dňa 4. augusta 2008 

 
 

Helena Dojčanová                                                               Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  

 
 

Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 

Overovatelia zápisnice:  Otília Kováčková         .............................................. 
 
                        Zoltán Krizsan              ............................................... 


