
 

 

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: 9. júla 2008 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Zriadenie pracovnej skupiny na hladné zavedenie eura 
4. Oslavy 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci – konečný návrh 
5. Diskusia 
6. Návrh na uznesenie 
7. 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. Doplnil program rokovania o žiadosti občanov s ktorým členovia OZ 
súhlasili. Ospravedlnil p. Kováčika, kontrolóra obce, ktorý je PN a Ing. Hlavatého, ktorý príde 
s oneskorením, JUDr. Vereš svoju neúčasť na zasadnutí vopred neospravedlnil. 
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Dojčana a p. Žofiu Hanzelíkovú 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ladislava Kazána a p. Ing. Pavla Kováča 
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  9  za:  9  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to: 
 
3. Plán Obce Veľký Kýr na zavedenie eura a zriadenie pracovnej skupiny na hladné zavedenie 

eura. 
 

Pán starosta predniesol plán obce na zavedenie eura, ktorý tvorí prílohu zápisnice a predložil 
návrh na vytvorenie pracovnej skupiny: 
Vedúci skupiny: Helena Dojčanová, prednosta úradu 
Členovia skupiny: Gizela Lőrincová, Zuzana Dojčánová, Edita Szárazová, Judita Valašková, 



 

 

Vojtech Kováčik, Ladislav Dojčan, Ing. Ľudovít Valaška, Ing. Igor Hlavatý 
Hlasovanie za predložený plán obce na zavedenie eura a zložene pracovnej skupiny: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 

 
4. Oslávy 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
 
- p. Janík, predseda kultúrnej komisie oboznámill poslancov s konečným návrhom programu 

osláv, ubytovanie bude zabezpečené v Transmotely v Dolných Krškanoch, príchod hostí 
z Pellérdu a Csengődu by sa plánoval na 14,30 hod. v piatok 1.8. s tým, že by sa išli hneď 
ubytovať do Krškán. O 16,30 hod. by prišli do MKD a tu by sme ich vítali večerou o 17,00 
hod. 

- p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či im nebude zabezpečený obed, ten by mal byť len pre 
hostí a tých ktorí ich budú vítať. 

- P. Krizsan, poslanec OZ dodal, že by mali prísť na 13,00 hod. a vítať ich obedom, potom 
večera nech je v neskorších hodinách. Ďalšiu pripomienku mal, aby 2. 8. po programoch 
a veselici delegácie neodchádzali domov, ale aby  prespali na hoteli a po raňajkách nech je 
rozlúčka. 

 
Hlasovanie za návrh, aby zahraničné delegácie boli ubytované dve noci v hoteli a to z 1. augusta 
na 2. augusta a z 2. augusta na 3. augusta, kedy sa s nimi po raňajkách rozlúči naša delegácia na 
hoteli. 
Prítomní:  9 (p. Dojčan nebol prítomný) za:  9  proti: 0 zdržali sa:  0 
 

5. Žiadosti občanov 
 

Pán starosta predniesol, že stavebná komisia urobila tváromiestnu prehliadku u p. Kóšu, bytom 
Veľký Kýr, Pažiť 32, ktorý s manž. žiadajú o odpredaj časti pozemku zameraného GP č. 
223/2008 geodetom Bédim z p.č. 153/1 diel č. 1 o výmere 33 m², diel č. 2 o výmere 16 m², diel č. 
3 o výmere 34 m², diel č. 4 o výmere 12 m² a z parc.č. 495/2 diel č. 8 o výmere 161 m² o celkovej 
výmere 256 m². Nakoľko sa jedná o pozemky, ktoré žiadatelia užívajú ako svoju záhradu 
navrhuje odpredaj za 23,- Sk/ m². 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  8 (Kazán,Hanzelíková neboli prítomní) za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť p. Anny Ballaiovej bytom Veľký Kýr, Malokýrska 1, ktorá žiada 
o odpreda pozemku v kat. úz. Malý Kýr p.č. 26/4 o výmere 1166 m², 26/5 o výmere 535 m² 
a 26/7 o výmere 22 m², zameranej GP č. 97/08 geodetom Ing. Zoltánom Kotrusom. Stavebná 
komisia navrhuje odpredať žiadaný pozemok s tým, že p.č. 26/4 odpredať po prepracovaní GP 
tak, že sa vyrovná hraničná čiara s oplotením areálu bývalej MŠ.  
- p. Kováčiková, poslankyňa OZ podotkla, že pozemok, ktorý by nebol schválený na predaj, 

žiadateľka užíva za oplotením areálu MŠ v polovici a druhú polovicu podľa jej vedomia 
majú vo vlastníctve p. Szládicsek s manž. Keby sa ten kúsok pozemku neodpredal pre 
žiadateľku, obec by na pozemok nemala prístup. 

- P. starosta navrhol, aby sa vyžiadal LV od p. Szládicseka , ak je spomínaný pozemok v jeho 
vlastníctve, potom nech sa odpredá aj pre p. Ballaiovú v celosti ako žiada. 

 
 



 

 

Hlasovanie za odpredaj žiadaného pozemku pre p. Ballaiovú za 23,- Sk/ m² s tým, že v prípade, ak 
je polovica pozemok za areálom MŠ vo vlastníctve p. Jána Szládicseka bytom Veľký Kýr, 
Malokýrska 3, sa odpredá podľa predloženého GP. Ak p. Szládicsek predmetný pozemok nemá vo 
vlastníctve, pozemok sa odpredá po prepracovaní GP a to p.č. 26/4 so zarovnaním hranice 
s hranicou areálu MŠ, ostatné parc. sa odpredajú ako je uvedené v žiadosti. 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť občanov o odstránenie stromov – lipy nachádzajúcich sa za bránou pri 
kaplnke na cintoríne, nakoľko pri veľkých vetroch môžu padajúce konáre poškodiť nákladne 
postavené pomníky. Ďalej žiadajú o vyhotovenie 10 m dlhého plného múra ako oplotenia, 
nakoľko pri príprave betónu na základy pomníkov sa zašpinia pomníky a pretečie štrk na blízke 
hroby.  
P. starosta k tejto žiadosti dodal, že pred rekonštrukciou kaplnky bola reč výrube líp. Vtedy to bolo 
zamietnuté, občania aj zastupiteľsvo boli proti výrubu. 

- p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že ak ich doteraz vietor nevyvrátil a nedolámal, nech 
zostanú. 

- P. Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že ak sú stromy zdravé, nech potom zostanú. 
- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že by sa oplotenie mohlo urobiť. 
- P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, aby sa nezdravé konáre odpílili z líp. 

 
Hlasovanie za výrub líp na cintoríne: 
Prítomní:  10  za:   0  proti: 9 zdržali sa:  1 (Bátora) 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Kristíny Lőrinczovej, bytom Partizánska 63, Nitra 
o ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov malého kultúrneho domu – kaviarne 
a uzatvorenia dohody o splátkovom kalendári na nedoplatok, ktorý má za užívanie nebytových 
priestorov. Neuhradená suma do 14. 7. 2008, kedy mieni ukončiť nájomnú zmluvu činí 32.172,- 
Sk. Navrhuje ukončiť nájomnú zmluvu a splátkový kalendár od mesiaca august do decembra 
2008 a to v mesiacoch 08 – 11 po 7.000,- Sk a v 12. mesiaci zostatok 4.172,- Sk. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 

6. Diskusia 
  

- p. Hanzelíková, poslankyňa OZ sa prihovorila, že jej nedá pokoja, čo odznelo na poslednej 
schôdzi OZ, prečo je p. Valaška je na vine, že nepomohol pri organizovaní odvetného zápasu 
starých pánov z Hajmáskéru. Ako sa dozvedela, starí páni sa skladali na výdavky, prečo ich 
obec nemôže podporovať ako ostatné spoločenské organizácie. Starosta by mal povedať že 
prídu na odvetný zápas a treba sa zapojiť do organizovania. 

- P. starosta odpovedal, že obec podporila toto podujatie, občerstvenie a darček zabezpečili 
starí páni, jedlo servírované v MKD zabezpečila obec. Poslancovi Valaškovi vyčítal, že keď 
je iniciátorom takejto akcie, nech sa zapojí aj do organizovania ako poslanec. Nie len 
navnadiť ľudí s nápadom. Problémom nie je, že sa zápas uskutočnil, ale že z organizovania sa 
pôvodní aktréri vyzuli. 

- Ing. Valaška, poslanec OZ dodal, že ak by bol poverený organizovaním niečoho, tak by to 
urobil. 

- P. Bátora, poslanec OZ dodal, že tu je chyba, že myšlienka organizovania zápasu sa nezrodila 



 

 

v hlave starostu. To sa vzťahuje na všetko, nie je o čom sa baviť. 
- P. Ing. Valaška dodal, že p. starosta z Hajmáskéru povedal, že ak sa neuskutočnia zápasy 

starých pánov družobných obcí, tak už viackrát do našej obce nezavítajú. On teraz nezačal 
organizovaním zápasu. Keď boli v Hajmáskéri na zápase, tamojší pán starosta vyhlásil, že on 
zabezpečil celý zápas. Je pravda čo p. Bátora povedal, čo nie je nápadom nášho starostu je zlé. 

- P. Kazán, poslanec OZ sa pripojil do diskusie a dodal, že zápas starých pánov sa mal 
uskutočniť už v minulom roku. Keď začali s orgnizovaním boli zo dvakrát za tunajším 
starostom dohodnúť sa, ale sa nedohodli. Teraz na jar, keď ZMR pozvalo priateľské obce na 
podujatie, kde pod organizáciou Rákóczi szövetség obdarili deti navštevujúce maďarské 
oddelenie, tu ho p. starosta z Hajmáskéru oslovil, či by nezorganizovali priateľské futbalové 
stretnutie starých pánov. S naším starostom dohadovali termíny a tak sa konečne na 4. termíne 
dohodli, kedy sa zápas aj uskutočnil. Oni – starí páni sa zložili, zobrali pre tamojších starých 
pánov dary. Tam sa potom dohodli na odvetnom zápase. Tým pádom, že tam neboli poslanci 
z Hajmáskéru, ani naši poslanci neboli osobne pozvaní na zápas. 

- P. starosta dodal, že celá príprava musela prebehnúť za pár dní, nakoľko v utorok volali kedy 
majú prísť, kedy začína stretnutie a v sobotu sa uskutočnilo stretnutie. Žiada p. Valašku za 
prepáčenie, že ho nevyzval zorganizovať toto stretnutie, ale ho musel zabezpečiť sám. Jedná 
sa o to, že keď niekto niečo chce uskutočniť, tak nie len nápad je potrebný, ale to treba aj 
predniesť pred ostatných a tak potom organizovať. Niekto si niečo vymyslí a starosta to 
zariaď. 

Poslanci si ešte navzájom vymieňali svoje názory a útočili na starostu, že je vinný za 
organizovanie takýchto podujatí. 

- p. Kováčiková, poslankyňa OZ pripomenula, že ona bola iniciátorkou, aby sa spriatelili školy 
družobných obcí Hajmáskéru a Veľkého Kýru. Už sa uskutočnilo viacero stretnutí, ako počula 
obom stranám sa to veľmi páči, udržujú medzi sebou priateľstvo. Ona na tieto podujatia ani nie je 
pozývaná, čo jej ani nevadí, ale sa teší, že vzniklo nové priateľstvo. Asi takto by to malo fungovať. 
 
Pán starosta požiadal návrhovú komisiu, aby predniesli návrh na uznesenie: 
 
7. Návrh na uznesenie 
 
Pani Hanzelíková, predniesla návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu 
A)  Schvaľuje 

 
1) Plán Obce Veľký Kýr na zavedenie eura a zriadenie pracovnej skupiny na hladké zavedenie eura 
v zložení: 
Vedúci skupiny: 
  Helena Dojčanová  
Členovia: 
  Gizela Lőrincová, Zuzana Dojčánová, Edita Szárazová, Judita Valašková, 
  Vojtech Kováčik, Ladislav Dojčan, Ing. Ľudovít Valaška, Ing. Igor Hlavatý 
 
2) Konečný návrh programu osláv 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci  
 
3) odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 223/2008 geodetom p. Bédim 
pre Antona Kósu a manž. bytom Veľký Kýr, Pažiť 32 a to diel č. 8 z parc.č. 495/2 o výmere 161 



 

 

m²; diel č. 1 z parc.č. 153/1 o výmere 33 m²; diel č. 2 z parc.č. 153/1 o výmere 16 m²; diel č. 3 
o výmere 34 m²; diel č. 4 o výmere 12 m² o celkovej výmere 256 m² za 23,- Sk/ m². 
  
4) odpredaj pozemku v kat. úz. Malý Kýr zameraného GP č. 97/08 geodetom Ing. Kotrusom pre 
Annu Ballaiovú, bytom Veľký Kýr, Malokýrska 1 a to parc.č. 26/4 o výmere 1166 m²; p.č. 26/5 
o výmere 535 m²; p.č. 26/7 o výmere 22 m²  - spolu 1723 m² za 23,- Sk/ m² pod podmienkou, že p. 
Ján Szládicsek, bytom Malokýrska 3, Veľký Kýr predloží LV na užívanú nehnuteľnosť za 
oplotením areálu MŠ. V prípade, ak táto nehnuteľnosť nie je v jeho vlastníctve, súhlasí 
s opredajom po s tým, že  p.č. 26/4 bude geodetom prepracovaná a hranica tejto parcely bude 
súbežná s oplotením areálu MŠ. 
 
5) ukončenie nájomnej zmluvy  o nájme nebytových priestorov v malom kultúrnom dome 
s Kristínou Lőrinczovou a splátkový kalendár na uhradenie nedoplatku vo výške 32.172,- Sk 
nasledovne: v mesiacoch august až november po 7.000,- Sk a v decembri 2008 zostatok vo výške  
4.172,- Sk. 
Uznesenie č. 103/2008-OZ 
 
B) Nesúhlasí 
s výrubom stromov – líp pred kaplnkou na starom cintoríne. 
Uznesenie č. 104/2008-OZ 
 
C)  Poveruje  

Starostu obce na podpísanie kúpno-predajných zmlúv 
 

D)  Ukladá 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov 
 

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

 
Vo Veľkom Kýre, dňa 14. júla 2008 

 
 

Helena Dojčanová                                                               Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  

 
 

Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 

Overovatelia zápisnice:  Ladislav Kazán         .............................................. 
 
                        Ing. Pavol Kováč  ............................................... 
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