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

Z á p i s n i c a 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 17. augusta 2009 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2009 
5. Rozpočtové opatrenie č. 3 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

6. Žiadosti občanov 
7. Organizačné otázky  
8. Diskusia 
9. Interpelácia poslancov 
10. Záver  

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 
 Šestnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav 
Kottlík, starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a všetkých 
prítomných občanov. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné. Do začiatku zasadnutia 
OZ neboli prítomní poslanci Ing. Hlavatý, p. Hanzelíková, p. Janík. Svoju neprítomnosť 
ospravedlnili p. Kováčiková a p. JUDr. Vereš. Ďalej predniesol návrh programu rokovania a 
žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo na jeho doplnenie. Nakoľko návrhov 
nebolo, dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  6  za: 6  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:  Ing. Pavla Kováča a Ing. Ľudovíta Valašku 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  6  za: 6  proti:   0  zdržali sa:  0 
 



Na rokovanie sa dostavila p. Hanzelíková, poslankyňa OZ. 
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to: 
 
3.  Kontrola uznesení 
 
Ku kontrole uznesení neboli pripomienky zo strany poslancov.  
p. Szárazová, kontrolórka obce informovala poslancov o prevedenej kontrole v Amigo bare, 
kde na základe uznesenia OZ mala prešetriť, kedy neboli prenajaté priestory kultúrneho domu 
na bar využívané na prevádzku. Správa z výsledku kontroly je priložená k zápisnici. 
Predsedajúci k uzneseniu č. 48/2009-OZ poznamenal, že na deň 14. 7. 2009 boli zvolané 
komisie OZ, kde sa mali navrhnúť predsedovia jednotlivých komisií. Členovia finančnej 
komisie navrhli za predsedu komisie Ing. Ľudovíta Valašku, za podpredsedu p. Ladislava 
Kazána a za člena komisie p. Ladislava Dojčana. Členovia sociálnej komisie navrhli za 
predsedu komisie p. Otíliu Kováčikovú, za podpredsedu p. Vojtecha Bátoru a za členku p. 
Alžbetu Valaškovú. 
 
Hlasovanie za voľbu predsedu finančnej komisie p. Ing. Valašku a podpredsedu p. Kazána  
Prítomní:  7  za: 7  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Hlasovanie za voľbu predsedu sociálnej komisie p. Kováčikovej a podpredsedu p. Bátoru 
Prítomní:  7  za: 6  proti:   0  zdržali sa:  1(Bátora) 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Volí 
Ing. Ľudovíta Valašku za predsedu finančnej komisie a p. Ladislava Kazána za podpredsedu 
finančnej komisie; 
p. Otíliu Kováčikovú za predsedu sociálnej komisie a p. Vojtecha Bátoru za podpredsedu 
sociálnej komisie. 
Uznesenie č. 49/2009-OZ 
 
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz na starostu obce, podľa ktorého zákona menoval predsedov 
komisií na ustanovujúcom zasadnutí OZ.  
p. starosta odpovedal, že predsedov komisií odsúhlasilo OZ. 
p. Bátora, poslanec OZ oponoval, že poslanci odsúhlasili návrh starostu za predsedov komisií, 
ktorý ich dal odsúhlasiť vedome bez súhlasu členov komisií. Taktiež dal hlasovať o spôsobe 
voľby zástupcu starostu. Prečo dal hlasovať, či sa bude hlasovať verejne alebo tajne, keď bol 
odsúhlasený rokovací poriadok, kde bolo uvedené, že sa bude tajne hlasovať. 
p. starosta odpovedal, že zákon nezakazuje verejne hlasovať za voľbu zástupcu starostu, ak by 
poslanci súhlasili, mohlo by sa aj verejne hlasovať. 
Predsedajúci pokračoval v programe rokovania. 
 
4.  Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2009 
 
Predsedajúci mal dotaz na poslancov, či má niekto pripomienku k plneniu rozpočtu, materiál  
obdržali. Pripomienky neboli. 
 



5. Rozpočtové opatrenie č. 3 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách      
    územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, aké sú výdavky na VO v kultúrnom park. 
p. starosta odpovedal, že sa jedná o ukončenie obnovy verejného osvetlenia v parku. 
p. Bátora, poslanec OZ podotkol, či sú tam nejaké akcie, veď pri 33° C horúčavách sa tam ani 
nedá nič usporiadať, momentálne je park nevyužiteľný.  
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či sa to robilo na 2 etapy, či to išlo cez verejné 
obstarávanie. 
p. starosta odpovedal, že teraz sa ukončili práce s verejným osvetlením, nebolo vypísané VO. 
 
Predsedajúci dal hlasovať za plnenie rozpočtu obce za I. polrok  a rozpočtové opatrenie č. 3 
Hlasovanie: 
Prítomní:  7  za: 7  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 
A)  

plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2009 v príjmovej časti: 
bežné príjmy     623 144,66  
kapitálové príjmy        4 452,30 
príjmové finančné operácie     24 456,00 
Spolu:      652.052,96 € 
 
vo výdavkovej časti: 
bežné výdavky      27.210,41 
kapitálové výdavky    248.844,13 
výdavkové finančné operácie     17.965,69 
spolu:      294.020,23 € 
 
výdavky na originálne kompetencie    57.058,49 
výdavky na prenesené kompetencie  162.362,88 
spolu výdavky obce a ZŠ s MŠ  513.441,60 € 
 
B) 
V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtové opatrenie č. 3 
v príjmovej časti + 40 504 €, vo výdavkovej časti + 37 555 €, rozdiel 2 949 € bude účtovať vo 
svojej výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ s VJSaM 
Uznesenie č. 50/2009-OZ 

 
Na rokovanie sa dostavil Ing. Hlavatý, poslanec OZ. 
 
 
 
 



6. Žiadosti občanov 
 
Predsedajúci pred začatím prerokovania žiadostí občanov predložil návrh, aby pozemky vo 
vlastníctve obce, ktoré sa odpredávajú pre občanov, ktorí ich užívajú ako vlastné záhrady 
a usporadúvajú si svoje nehnuteľnosti, aby sa tieto pozemky odpredávali za 0,80 €/m2. 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  8  za: 8  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje  
odpredaj pozemkov z vlastníctva obce pre žiadateľov, ktorí užívajú tieto pozemky ako svoje 
záhrady za cenu 0,80 €/m2 

Uznesenie č. 51/2009-OZ 
 
Predsedajúci predniesol žiadosť Irmy Molnárovej bytom Veľký Kýr, Ružový Dvor o poskytnutie 
sociálnej výpomoci na pohreb jej syna, ktorý zomrel 3.8.2009. Po preskúmaní príjmových 
pomerov žiadateľky bolo zistené, že sa nejedná o sociálny prípad, nakoľko príjem rodiny 
presahuje životné minimum. Nakoľko zosnulý ešte nie je pochovaný, navrhuje poskytnúť 
podporu vo výške 70 – 80 € na vybavenie pohrebu. Aj finančná komisia navrhuje prispieť touto 
sumou po odsúhlasení OZ.  
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, prečo nezasadala sociálna komisia keď žiadala o sociálny 
príspevok. 
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že žiadala finančnú výpomoc a či to nie je jedno, ktorá 
komisia dá návrh na odsúhlasenie príspevku? 
 
Hlasovanie za poskytnutie finančného príspevku vo výške 80 € na vybavenie pohrebu pre p. Irmu 
Molnárovú. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8  za: 5 (Hanzelíková, Kazán, Ing. Kováč, Ing. Valaška, Ing. Hlavatý)  proti:   0
  zdržali sa:  3 (Bátora, Krizsan, Dojčan) 

 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje  
poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 80 € (2410,- Sk) pre Irmu Molnárovú, bytom Ružový 
Dvor 1 na výdavky spojené s pohrebom syna neb. Dušana Molnára ktorý zomrel 3.8.2009. 
Uznesenie č. 52/2009-OZ 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Zoltána Grófa a manž. bytom Veľký Kýr, Apátska 64 
ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve obce v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 495/32 o výmere 
201 m2,  ktorá tvorí predzáhradu k parc.č. 436/2 vo vlastníctve žiadateľov. 
 
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 0,80 €/m2 
Prítomní:  8  za: 8  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 



Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr  parc.č. 495/32 druh pozemku záhrada o výmere 201 m2 
za 0,80 €/m2 v celkovej sume 160,80 € (jednostošesťdesiat eur osemdesiat centov) pre Zoltána 
Grófa a manž. bytom Veľký Kýr, Apátska 64. 
Uznesenie č. 53/2009-OZ 
 
Ďalej predniesol, že bola odročená žiadosť p. Michala Mihalíka bytom Veľký Kýr, Bernolákova 
15 ohľadom odpustenia paušálneho poplatku za spotrebu plynu, energie a vody v prenajatých 
priestoroch veľkého kultúrneho domu – Amigo baru. P. kontrolórka obce previedla kontrolu, či 
v čase kedy žiadajú odpustenie poplatku bol bar v prevádzke  o výsledku kontroly informovala 
poslancov pri kontrole uznesení. 
p. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, že p. kontrolórka zistila, že v čase za ktorý žiadajú 
o odpustenie poplatkov mali otvorené a napriek tomu ešte žiadajú odpustiť poplatky? 
Hlasovanie za odpustenie poplatku 
Prítomní:  8  za: 0  proti:   8  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
nesúhlasí 
s odpustením nedoplatku paušálneho príspevku za plyn a energiu za mesiace január – máj 2009 
pre Michala Mihalika bytom Bernolákova 15 Veľký Kýr v priestoroch VKD – Amigo bar. 
Uznesenie č. 54/2009-OZ 

 
Ďalej predniesol žiadosť Marcela Hozlára, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 31 o povolenie 
predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na priestranstve pod barom vedľa veľkého 
kultúrneho domu počas hodov konaných 13. a 14.9.2009. 
 
Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, nech sa predáva v kultúrnom dome v priestoroch baru 
a nie vonku. 
p. Dojčan, poslanec OZ bol toho názoru, že možno povoliť predaj do 2000 hod. 
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že potom môžu prísť aj ďalší podnikatelia, že oni vo svojich 
prevádzkach nebudú mať tržbu. 
p. Hanzelíková, poslankyňa OZ bola toho názoru, aby sa žiadateľovi dala šanca. 
p. Krizsan, poslanec OZ mal dotaz, kde povoliť predaj 
p. starosta odpovedal, že žiadajú na priestranstve pod barom, potom medzi bránami od pošty ku 
kotolni vedľa kultúrneho domu a na základe  návrhu obmedziť čas predaja do 2200 hod. 
 
Hlasovanie za povolenie predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na verejnom 
priestranstve vedľa veľkého kultúrneho domu medzi dvoma bránami za poplatok určený vo VZN 
o dani za užívanie verejného priestranstva s obmedzením do 2200 hod. 
Prítomní:  8  za: 8  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Súhlasí  
S predajom alkoholických a nealkoholických nápojov pre Marcela Hozlára – Amigo bar v dňoch 



13. a 14. 9. 2009 do 2200 hod. medzi dvoma bránami pri veľkom kultúrnom dome. 
Uznesenie č. 55/2009-OZ 
 
Ďalej predniesol žiadosť p. Marcela Hozlára, bytom Veľký Kýr Budovateľská 31 ohľadom 
povolenia zmeny v nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov v osobe 2. nájomcu, kde by 
na miesto p. Michala Mihalíka nastúpil p. Jozef Lefant, bytom Branč, Pri Hliníku 796/7. 
 
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, či p. Hozlár môže žiadať v mene p. Mihalíka. 
Ing. Valaška, poslanec OZ podotkol, že p. Lefant by mal žiadať, p. Mihalík by mal vypovedať 
zmluvu a p. Hozlár súhlasiť. 
p. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že p. Mihalíkovi sme povolili zmenu a ešte doposiaľ nám 
dlhuje s nájmom. 
p. Krizsan, poslanec OZ podotkol, nech p. Mihalík najprv svoj dlh vyrovná. 
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že zatiaľ kým p. Mihalík svoj dlh nevyrovná voči obci, nech 
sa zmluva nemení, len keď uhradí svoje nedoplatky, odročiť zatiaľ žiadosť. 
 
Hlasovanie za odročenie žiadosti: 
Prítomní:  8  za: 8  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesnie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Odročuje 
Žiadosť Marcela Hozlára bytom Veľký Kýr, Budovateľská 31 o zmenu nájomnej zmluvy nájmu 
nebytových priestorov o zrušenie spolunájomcu  Amigo baru p. Mihalika. 
Uznesenie č. 56/2009-OZ 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Ing. Hlavatého, predsedu PD Veľký Kýr o zníženie dane 
z nehnuteľností o 20 % za kalendárny rok 2009. 
Ing. Hlavatý, poslanec OZ túto žiadosť ešte osobne zdôvodnil, že v dôsledku sucha sa znížila 
úroda repky a husto siatych obilovín o 30 %. Dopad krízy pociťujú v predaji svojich komodít, 
kedy predávajú za mimoriadne nízke ceny a tieto nestačia pokryť ani výrobné náklady. 
p. starosta sa pýtal Ing. Hlavatého, kedy zaplatí daň z predchádzajúceho roku, ani tá nie je 
uhradená.  
Ing. Valaška, poslanec OZ podporil žiadosť Ing. Hlavatého. Navrhol, aby sa spísal splátkový 
kalendár podľa ktorého PD bude uhrádzať svoju daň. 
p. Hanzelíková, poslankyňa OZ pripomenula, že treba brať ohľad aj na to, že ešte na družstve 
pracuje pár ľudí, nech sa naše poľnohospodárske družstvo nerozpadne. 
Ing. Hlavatý, poslanec OZ podotkol, že PD platí aj dividendy pre svojich členov, v tom chce aj 
pokračovať, ale teraz žiada o povolenie 20% zníženia dane. 
Ing. Valaška, poslanec OZ podotkol, že treba odsúhlasiť 20 % zníženie dane pre PD a tak im  
pomôcť. 
 
Hlasovanie za povolenie 20% zníženia dane z nehnuteľností pre PD Veľký Kýr na rok 2009. 
Prítomní:  8  za: 8  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 



Schvaľuje 
Žiadosť PD Veľký Kýr o zníženie dane z nehnuteľnosti vo výške 20 % z predpisu dane na rok 
2009   
Uznesenie č. 57/2009-OZ 
 
7.  Organizačné otázky  
 
Pán starosta informoval poslancov, že prebehlo vyhodnotenie súťaže v rámci projektu „Pro 
Villam – Rekonštrukcia a prístavba základnej školy s materskou školu s vyučovacím jazykom 
slovenským a maďarským na dodávateľa tovaru „Zariadenie  na vybavenie MŠ v obci Veľký 
Kýr“ , víťazná sa stala ponuka s najnižšou cenou t.j. ponuka spoločnosti Dortun s.r.o. Nesvady. 
Ďalej výberové konanie s nízkou hodnotou na obstaranie tovaru– nákup výpočtovej techniky. 
Víťazom sa stala spoločnosť UGS s.r.o. Šaľa, Externý manažment projektu, víťazom sa stala 
spoločnosť VF Project & Marketing s.r.o. Šaľa. Víťazom výberového konania podlimitnej 
verejnej súťaže v rámci hore uvedeného projektu na dodávateľa stavby sa stala firma Agim s.r.o. 
Komárno. S touto firmou je potrebné podpísať zmluvu o dielo. 
 
Hlasovanie za podpísanie zmluvy o dielo s víťazom dodávateľa stavby firmou Agim s.r.o. 
Komárno. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8  za: 8  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Berie na vedomie 
informáciu o priebehu verejného obstarávania v rámci projektu „Pro Villam – Rekonštrukcia 
a prístavba základnej školy s materskou školu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 
na dodávateľa tovaru „Zariadenie  na vybavenie MŠ v obci Veľký Kýr“ , víťazná sa stala ponuka 
spoločnosti Dortun s.r.o. Nesvady, na obstaranie tovaru– nákup výpočtovej techniky víťazná 
spoločnosť UGS s.r.o. Šaľa, Externý manažment projektu, víťazná spoločnosť VF Project & 
Marketing s.r.o. Šaľa. Víťaz výberového konania podlimitnej verejnej súťaže na dodávateľa 
stavby sa stala firma Agim s.r.o.  
Schvaľuje 
podpísanie Zmluvy o dielo s víťazom dodávateľa stavby s Agim s.r.o. Komárno 
Uznesenie č. 58/2009-OZ 
 
Ďalej informoval, že s futbalistami starých pánov aj on navštívil priateľskú obec Csengőd, kde 
starosta obce opätovne vyslovil pozvanie našim poslancom v mesiaci október na priateľskú 
návštevu. Nakoľko teraz robia detské ihrisko, ktoré kolaudovať práve pri návšteve našich 
poslancov, bolo by vhodné kúpiť do tohto detského ihriska hojdačku, ktorá by bola označená ako 
dar družobnej obci. Pri návšteve sa patrí odovzdať upomienkový predmet, keby sa hojdačka 
kúpila v hodnote do 500 €, to by bol dar pre celú obec. 
p. Hanzelíková, poslankyňa OZ bola toho názoru, že treba kúpiť túto hojdačku, veď aj oni 
podporujú naše deti. 
 
Hlasovanie za nákup hojdačky pre Obec Csengőd 
Prítomní:  8  za: 8  proti:   0  zdržali sa:  0 



Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
nákup hojdačky v hodnote okolo 500 € (15.063,- Sk) ako dar pre družobnú obec Csengőd do 
detského ihriska pri príležitosti návštevy družobnej obce. 
Uznesenie č. 59/2009-OZ 
 
8. Diskusia 
 
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že bolo schválené uznesenie o zverejnení odmien členov 
komisií menovite, vtedy sa nezverejnila menovite výška odmien pre členov komisií. Ktorý zákon 
neumožňuje zverejniť informáciu o vyplatených odmenách? Chce vedieť ktorý § zákonu 
o ochrane osobných údajov to zakazuje. Ak nebudú na nasledujúcu schôdzu OZ menovite 
prečítané odmeny členov komisií, tak podá sťažnosť na prokuratúru. 
p. starosta odpovedal, že boli prečítané koľkokrát zasadali komisie, aké boli vyplatené odmeny 
pre komisie. 
p. Bátora, poslanec OZ trval na zverejnení verejných financií menovite. Je povinnosťou ich 
prečítať na OZ. 
Ing. Hlavatý, poslanec OZ podotkol, aby sa prečítali, ale bez verejnosti. 
p. Straňák, občan sa na tento názor urazil a opustil rokovaciu miestnosť. 
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku k hláseniu v obecnom rozhlase. Vopred sa vyhlási 
predaj kačíc, na námestí sa zoskupí skupina ľudí a keď prídu predajcovia, nemajú dostatok 
tovaru. Nech sa vopred nehlási predaj. 
 
9. Interpelácia poslancov 

 
V interpelácii nevystúpil žiadny poslanec. 
 

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

 
Vo Veľkom Kýre, dňa 24. augusta 2009 

 
 
 

Helena Dojčanová                                                               Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 

 
 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Pavol Kováč         .............................................. 
                       
        Ing. Ľudovít Valaška    ............................................... 


