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

Z á p i s n i c a 
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 30. októbra 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. Rozpočtové opatrenie č. 4, 5 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

5. Návrh dodatku k VZN č. 2/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, školskej družine a na čiastočnú úhradu nákladov 
finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a školskej jedálne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr. 

6. Návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu Veľký Kýr 
7. Návrh VZN ktorým sa upravuje Požiarny poriadok Obce Veľký Kýr 
8. Žiadosti občanov 
9. Organizačné otázky  
10. Diskusia 
11. Interpelácia poslancov 
12. Záver  

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 
 Sedemnáste 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. 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:  9  za: 9  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol: p. Vojtecha Bátoru a p. Ladislava Dojčana 
 



Za overovateľov zápisnice navrhol:  p. Otíliu Kováčikovú a JUDr. Alexandra Vereša 
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  9  za: 9  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Na rokovanie sa dostavil p. Ing. Hlavatý, poslanec OZ. 
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to: 
 
3.  Kontrola uznesení 
 
Predsedajúci predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 57/2009-OZ ohľadom zníženia dane 
z nehnuteľností z predpisu na rok 2009 z dôvodu, že správca dane nemôže odpustiť ani znížiť 
daňovú povinnosť daňovníka podľa znenia ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ, predseda PD mal pripomienku, že ak nemožno znížiť predpis 

dane keď je už daň vyrubená, potom požiadajú o zníženie v nasledujúcom kalendárnom 
roku.  
 

Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. 57/2009-OZ: 
Prítomní:  10  za: 10  proti:   0  zdržali sa:  0 

 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
ruší 
svoje uznesenie č. 57/2009-OZ ohľadom zníženia dane z nehnuteľností z predpisu na rok 2009 
pre PD Veľký Kýr. 
Uznesenie č. 64/2009-OZ 
 

4. Rozpočtové opatrenie č. 4, 5 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov._________________________________________________________________ 

 
Predsedajúci oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením č. 4 v príjmovej časti rozpočtu 
obce vo výške + 3.300 €, výdavky bude účtovať vo svojej výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ 
s VJSaM. Rozpočtové opatrenie bolo prevedené v zmysle uznesenia č. 141/2008-OZ. Ďalej 
predniesol rozpočtové opatrenie č. 5 vo výške + 4.588 € v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
obce. 
 
Na rokovanie sa dostavila p. Hanzelíková, poslankyňa OZ. 

- P. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, prečo sa zvýšili poplatky za energiu na športový areál. 
- Starosta odpovedal, že pri vyúčtovaní spotreby plynu vznikol tento rozdiel. 
- P. Bátora, poslanec OZ podotkol, že každý  musí kontrolovať spotrebu plynu aj doma, tu sa 

to nerobilo. Ešte mal poznámku k starostovi, že mu nevie odpovedať na jeho otázky. 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že plynári sú veľmi nedôslední. Aj PD vyúčtovali 

vysokú platbu, hoci oni rátali s vrátením zálohovej platby, potom viac mesiacov trvalo, kým 
si vyúčtovanie vysporiadali. 



Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 5 vo výške + 4.588 € v príjmovej a výdavkovej 
časti rozpočtu obce. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za: 9  proti:   0  zdržali sa:  2 (Kováč,Bátora) 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
A) 
Berie na vedomie 
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. 4 
v príjmovej časti + 3.300 €, výdavky bude účtovať vo svojej výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ 
s VJSaM;  
B) 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 5 v príjmovej časti + 4.588 € a vo výdavkovej časti + 4.588 €. 
Uznesenie č. 60/2009-OZ 
 
 

5.  Návrh dodatku k VZN č. 2/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, školskej družine a na čiastočnú úhradu nákladov finančného 
príspevku na stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Veľký Kýr.______________________________________________________________ 

 
Pán starosta predniesol, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného 
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v súlade s finančnými pásmami. V školskej jedálni MŠ a ZŠ je to nasledovné: 
MŠ (stravníci od 2-6 rokov): desiata 0,23 €; obed 0,57 €; olovrant 0,20 €; spolu 1,00 € 
Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov) -  obed 0,83 € 
                         (stravníci od 11 – 15 rokov) - obed 0,90 € 
Dospelí stravníci – obed 1,00 € 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
dodatok č. 2  k VZN č. 2/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, školskej družine a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na 
stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Veľký Kýr. 
Uznesenie č. 61/2009-OZ 
 
 
 
 
 



6. Návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu Veľký Kýr 
 

Predsedajúci ďalej predniesol návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony obecného 
úradu od 1.1.2010. 
 

- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku, prečo nemôžu byť všetky školské zájazdy 
bezplatné. Keď žiaci idú do divadla, aj to by malo byť bezplatné. 

- P. starosta odpovedal, že ak sa jedná o zájazd školský výlet, tak sa za autobus platí, ak sa 
poskytne na exkurziu, tak obec poskytuje autobus bezplatne. 

- P. Janík, poslanec OZ mal pripomienku, že  ak jedna trieda ide na výlet napríklad päťkrát 
a druhá iba raz alebo ani raz, tak to nie je správne aby každá cesta autobusom za účelom 
výletu bola bezplatná. 

- Ing. Hlavatý, poslanec OZ dodal, že športovci chodia každý týždeň na zápasy a žiakov 
budeme obmedzovať? 
 
Hlasovanie za návrh doplnenia poplatkov, aby jednodňové školské výlety žiakov boli 
bezplatne (neplatí sa za poskytnutý autobus) 

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

- Ing. Kováč, poslanec OZ mal návrh, že motorové vozidlo Renault Master využívajú aj 
folklórne súbory, aj tu navrhuje doplniť prepravu folklórnych súborov týmto vozidlom 
bezplatne. 

- P. Krizsan, poslanec OZ mal návrh, aby oslavy, ktoré sa konajú v MKD a trvajú viac ako 6 
hodín boli zaradené do sadzby kde sa povoľuje svadba na 1 deň. Ak oslava trvá viac hodín, 
tak je stanovená sadzba nadhodnotená oproti svadbám konaných 1 deň. 

- P. starosta odpovedal, že je to reálna pripomienka, lebo bol prípad, kedy oslava životného 
jubilea – prenájom sály po prepočte na hodiny bol vyšší ako pri konaní svadobnej hostiny v 
jeden deň.  
 
Hlasovanie za prijatie návrhu poplatkov za pracovné a administratívne úkony Obecného 
úradu vo Veľkom Kýre s účinnosťou od 1.1.2010 so zapracovaním prednesených návrhov. 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
 

Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
poplatky za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu Veľký Kýr od. 1.1.2010. 
Uznesenie č. 63/2009-OZ 
 
 

7. Návrh VZN ktorým sa upravuje Požiarny poriadok Obce Veľký Kýr. 
 
Predsedajúci pripomenul, že je potrebné v tomto VZN doplniť členov kontrolných skupín. 
Členovia budú preškolení preventivárom obce a ich úlohou bude previesť kontroly 
v domácnostiach a v podnikateľských objektoch podľa plánu kontrolnej činnosti. Členovia môžu 
byť buď z radov obecného zastupiteľstva alebo aj z radov technických zamestnancov obce. 
Požiadal členov obecného zastupiteľstva aby sa vyjadrili, kto by chcel byť členom takejto 



kontrolnej skupiny.  
- P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, nech túto prácu vykonávajú zamestnanci obce. 
- P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či nemôžu byť členmi kontrolných skupín členovia 

hasičského zboru. 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ sa pýtal, či sa za túto prácu platí, lebo zadarmo nikto nebude 

robiť prácu. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či preventivár vydáva vyjadrenia k stavbám a či má 

občan povinnosť pustiť člena kontrolnej skupiny do domu. 
- JUDr. Vereš, poslanec OZ bol toho názoru, aby člena kontrolnej skupiny po vyškolení 

robili zamestnanci obce. 
- P. starosta odpovedal, že členovia kontrolných skupín budú preškolení, ak to budú 

zamestnanci obce, počas pracovnej doby budú vykonávať aj túto prácu. Členovia 
hasičského zboru nechcú robiť kontroly v domácnostiach a v podnikateľských subjektoch. 
Ing. Kováčovi odpovedal, že preventivár obce nevydáva žiadne vyjadrenia k stavbe to nie 
je jeho náplňou práce a občania nie sú povinní – zákon neukladá povinnosť vpustiť  člena 
kontrolnej skupiny do kotolne. Aj v tom prípade sa spíše zápisnica, že im nebolo umožnené 
vstúpiť do kotolne kontrolovaného subjektu. 

- P. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, či sa robí kontrola funkčnosti hydrantov. 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ reagoval s odpoveďou, že všetky hydranty v obci sú funkčné. 
- P. starosta odpovedal, že funkčnosť hydrantov sa kontroluje, spravuje ich prevádzkovateľ 

vodovodnej siete ZsVS a.s.. 
 
Hlasovanie za schválenie VZN – Požiarny poriadok Obce Veľký Kýr 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
všeobecné záväzné nariadenie - Požiarny poriadok obce Veľký Kýr. 
Uznesenie č. 62/2009-OZ 
 

8. Žiadosti občanov 
 
Predsedajúci predniesol žiadosť Róbert Lázára, bytom Veľký Kýr, Nitrianska 14 ohľadom 
odpredaja časti obecného pozemku z parc.č. 495/2 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 28 m2, 
zameraného GP č. 36/2009 ktorému bolo pridelené parc.č. 495/88. Predmetný pozemok tvorí 
predzáhradu žiadateľa. 
 
Hlasovanie za odpredaj žiadaného pozemku za 0,80 €/m2. 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 

 
 

Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z parc.č. 495/2 zameraného GP č. 36/2009 
novovytvorenú parc.č. 495/88 o výmere 28 m2 za 0,80 €/m2 v celkovej sume 22,40 € (dvadsaťdva 
eur štyridsať centov) pre Róberta Lázára bytom Veľký Kýr, Nitrianska 14. 



Uznesenie č. 65/2009-OZ 
 
Ďalej predniesol žiadosť Patrika Bálinta a manž. bytom Veľký Kýr, Záhradná 31 o odpredaj časti 
obecného pozemku v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 184/08 diel č. 1 o výmere 28 m2 
ktorý sa pričlení k parc.č. 49/4 a zároveň ponúkajú na predaj diel č. 3 o výmere 7 m2 pre obec, 
ktorá parcela by sa pričlenila k parc.č. 495/1. Navrhovaná cena má byť totožná s cenou, za ktorú 
žiadatelia odkúpia časť obecného pozemku. 
 
Hlasovanie za predložený návrh:  
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Schvaľuje  
odpredaj časti pozemku pre Patrika Bálinta a manž. Soňu bytom Veľký Kýr, Záhradná 31  v kat. 
úz. Veľký Kýr z parc.č. 495/1 zameraného GP č. 184/08 diel č. 1 o výmere 28 m2 za 0,80 €/m2 
v celkovej sume 22,40 € (slovom: dvadsaťda eur štyridsať centov) ktorá sa pričlení k parc.č. 49/4 
a zároveň odkupuje od vlastníkov tak, ako sú evidovaní na LV č. 815 diel č. 3 z parc.č. 49/4 
o výmere 7 m2 za 0,80 €/m2 v celkovej sume 5,60 € (slovom: päť eur šesťdesiat centov), ktorý sa 
pričlení k parc.č. 495/1 s tým, že kúpna cena bude predávajúcim vyplatená v pomere vlastníckych 
podielov. 
Uznesenie č. 66/2009-OZ 
 
Ďalej predniesol žiadosť p. Ďurčekovej, bytom Veľký Kýr, Cetínska 19 ohľadom poskytnutia 
finančnej podpory na vydanie knihy vo výške 550 €. 
Predsedajúci poznamenal, že návrh kultúrnej komisie bol, aby si našla sponzorov a finančná 
komisia navrhuje vydať brožúru. P Ing. Valaška, poslanec OZ pripravil návrh brožúry 
k nahliadnutiu, bude sa treba len spýtať v kníhviazačstve, napr. v Nových Zámkoch, koľko by 
stálo zaviazanie tejto brožúry. 

- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že ak niekto chce vydať nejakú knihu, je potrebný 
odborný posudok. Pani Ďurčeková nemá priložený odborný posudok. 

- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že kultúrna komisia sa zaoberala touto 
problematikou. Ak dá obec peniaze na vydanie knihy, kto bude s knihou disponovať? Môžu 
sa aj iní občania obrátiť na obec aby financovali vydanie ich publikácie. Už bolo vydaných 
viac publikácií o čom on vie a nebola obec požiadaná o poskytnutie peňazí na zaviazanie 
publikácie. Kultúrna komisia odporučila knihu nevydať. 

- P. Hanzelíková, poslankyňa OZ pripomenula, že ak aj obec prispeje je potrebné vedieť 
k čomu. Chýba odborný posudok. Učiteľ základnej školy napísal jedno vyjadrenie, 
neposúdil či má publikácia hodnotu. Je potrebné doložiť odborný posudok, aby sa 
zastupiteľstvo mohlo rozhodnúť a obec má vydať všetkých 300 kníh ako je to v žiadosti? 

- Ing. Valaška, poslanec OZ ešte pripomenul, že ako videl básne resp. rozprávky sú 
pravopisne chybné, kto bude chyby opravovať? Vydavateľ sa nebude starať, že publikácia 
je chybná, on je zodpovedný za zviazanie. Jemu tiež chýba odborný posudok, ak by bol 
priložený, bolo by ľahšie sa rozhodnúť. 

- P. Ďurčeková, žiadateľka o finančnú podporu bola prítomná a odpovedala, že vydavateľ 
sľúbil opraviť gramatické chyby v jej „rozprávkach“. 

- Ing. Valaška ešte dodal, že v prípade, ak sa vydanie nejakej knihy sponzoruje, sponzori sú 
spomenutí vo vydanom diele. 



- P. Krizsan, poslanec OZ mal dotaz, že ak sa vytlačí 300 kníh, čo bude s knihami, kto ich 
bude predávať. 

Poslanci predložili návrh, aby sa táto žiadosť odročila do zaobstarania si odborného posudku. 
 
Hlasovanie za odročenie prerokovania žiadosti o poskytnutie finančnej podpory na vydanie 
knihy do predloženia odborného posudku k publikácii. 
Prítomní:  11  za: 10  proti:   0 zdržali sa:  1 (Ing. Hlavatý) 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
odročuje  
žiadosť p. Ďurčekovej ohľadom poskytnutia finančnej podpory na vydanie jej knihy do 
zaobstarania odborného posudku k jej publikácii. 
Uznesenie č. 69/2009-OZ 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Dávida Dvorského bytom Veľký Kýr, Hlavná 23 ohľadom 
prenájmu kultúrneho domu dňa 31. 12. 2009. 
Hlasovanie za povolenie užívania klubu dôchodcov vo veľkom kultúrnom dome. 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Súhlasí  
s prenájmom klubu dôchodcov dňa 31. 12. 2009 pre Dávida Dvorského bytom Veľký Kýr, 
Hlavná 23. 
Uznesenie č. 67/2009-OZ 
 
Predsedajúci ďalej predložil návrh na uskutočnenie adventného koncertu v miestnom kostole dňa 
13. decembra 2009 o 15,00 hod. V rámci koncertu odznejú diela Luigi Cherubini: Ave Maria, 
Henry Rabauda: Sonata for clarinet and piano, Franza Schuberta: Pásztorlegény a sziklán, J.S. 
Bacha: Air, Franza Schuberta: Totus in corde langueo, Franza Danziho: Koncert pre flautu, 
klarinet a klavír, Cezara Francka: Panis angelicus, Milana Nováka: Tri vianočné piesne. Zo 
strany obce bude potrebné uhradiť výdavky pre účinkujúcich cca 450 €. 
Hlasovanie za organizovanie vianočného koncertu a výdavky koncertu uhradiť z rozpočtu obce: 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
usporiadanie adventného koncertu dňa 13. 12. 2009 v miestnom kostole a  výdavky koncertu 
uhradiť z rozpočtu obce. 
Uznesenie č. 68/2009-OZ 
 
 

9. Organizačné otázky  
 
Pán starosta informoval prítomných o situácii rodiny Tokárových, ktorým sa po mimoriadnom 



zasadaní obecného zastupiteľstva podarilo zabezpečiť nájomné bývanie. V deň, kedy sa mali 
vysťahovať spolu s JUDr. Verešom boli prítomní v ich vydraženom dome a tu sa stretli s novým 
majiteľom domu. Nová majiteľka vysvetlila, že ona tiež odpredala svoj byt v Nitre a preto sa 
musí nasťahovať do zakúpeného domu, ona tiež má termín na vysťahovanie, preto vyzvala 
Tokárových aby uvoľnili dom. Tu sa ešte dozvedeli, že v rodinnom dome už bol odpojený prívod 
elektrickej energie a plynu, nakoľko vlastníci neplatili za dodávku energií. Po mimoriadnom 
zasadnutí OZ, kedy bolo Tokárovým odporučených viac domov kde sa mohli ísť poinformovať 
o prenájom, títo navštívili len jedného vlastníka, tu nepochodili a ďalej nehľadali. S JUDr. 
Verešom navštívili majiteľov takých neobytných domov, kde si mysleli, že by bolo možné bývať, 
ale iba na ul. Petőfiho našli dom, ktorý majitelia aj prenajali. Do večera aj boli presťahovaní. 
Obec poskytla traktor s vlečkou na prepravu nábytku, ešte pomôže pri spísaní nájomnej zmluvy 
a ostatné si už budú musieť zabezpečiť sami. 
JUDr. Vereš, poslanec OZ ešte dodal, že pri rokovaní s novými majiteľmi sa dozvedeli, že pred 
prvou exekúciou sa chceli s Tokárovými dohodnúť, že od nich odkúpia dom a zabezpečili im aj 
náhradné bývanie v Tešedíkove, ale oni túto ponuku neprijali. Oni podviedli aj obecné 
zastupiteľstvo, ktoré sa zaoberalo s otázkou ich bývania. 
 
 
Ďalej predniesol, že zasadala komisia pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže, navrhujú 
zvoliť za predsedu komisie Ing. Pavla Kováča, za podpredsedu p. Žofiu Hanzelíkovú a za člena 
p. Alexeja Janíka. 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  11  za: 10  proti:   0 zdržali sa:  1(Ing. Kováč) 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Volí 
Ing. Pavla Kováča za predsedu komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže 
p. Žofiu Hanzelíkovú za podpredsedníčku komisie 
p. Alexeja Janíka za člena komisie 
Uznesenie č. 59/2009-OZ 
 
Predsedajúci ďalej predniesol návrh Mgr. Otílie Gubovej bytom Nové Zámky ohľadom 
poskytnutia sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorý vstúpil 
do platnosti 1.1.2009 a obec je povinná zabezpečiť sociálneho pracovníka, ktorý v zmysle § 84 
uvedeného zákona spĺňa určité kvalifikačné predpoklady. Nakoľko navrhovateľka tieto 
predpoklady spĺňa, ponúka obci sociálne služby v zmysle citovaného zákona. P. Mgr. Gubová sa 
zúčastnila rokovania sociálnej komisie, tu oboznámila členov komisie v čom by jej práca 
spočívala. Komisia aj navrhla prijať jej ponuku a uzavrieť dohodu o vykonaní práce podľa 
potreby. 
 
Hlasovanie za uzatvorení dohody o vykonaní práce s Mgr. Gubovou v zmysle zák. č. 448/2008 
o sociálnych služieb podľa potrieb obce. 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 



schvaľuje 
uzatvorenie dohody o vykonaní práce s Mgr. Otíliou Gubovou, Gúgska 23, Nové Zámky 
ohľadom poskytnutia sociálnych služieb v zmysle zák.č. 448/2008 o sociálnych službách podľa 
potreby obce. 
Uznesenie č. 71/2009-OZ 
Predsedajúci ďalej predniesol návrh na premenovanie časti ulice Na Sihoti a to od firmy Finta 
s.r.o. smerom k bývalému Elektrosvitu na ul. Malá Sihoť z dôvodu, že v tejto lokalite prebieha 
nová výstavba rodinných domov. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
premenovať časť ulice Na Sihoti smerom od firmy Finta s.r.o. k bývalému Elektrosvitu na ul. 
Malá Sihoť a prečíslovať novú lokalitu orientačnými číslami domov. 
Uznesenie č. 73/2009-OZ 
 
Pán starosta ďalej informoval členov OZ, že bolo odsúhlasené vybudovanie bezbariérového 
vstupu do dolnej časti kultúrneho domu – do zdravotného strediska a na poštu. Úpravy 
betónovaním a zábradlia prevedú zamestnanci obce, avšak bude potrebné vymeniť dvere na 
automatické posuvné. Vyzval piatich dodávateľov takýchto dverí, aby predložili cenové ponuky. 
Traja dodávatelia prejavili záujem o dodávku dverí a zaslali aj cenové ponuky. Najlacnejšia 
ponuka bola od spoločnosti Arcus International s.r.o. Horná Potôň.  
 
Hlasovanie za odsúhlasenie tejto ponuky a objednanie namontovania automatických posuvných 
dverí. 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Súhlasí  
s cenovou ponukou spoločnosti Arcus International s.r.o. Horná Potôň na úpravu bezbariérového 
vstupu do miestneho zdravotného strediska a namontovaním automatických posuvných dverí. 
Uznesenie č. 72/2009-OZ 
 
Predsedajúci oboznámil prítomných o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúrou 
Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU pre ZŠ s MŠ  vo výške 93.627,23 € k čomu 
je potrebné prispieť 5 % spolufinancovaním t.j. vo výške 4.681,36 €.  
 
Hlasovanie za 5 % spolufinancovanie projektu: 
Prítomní:  10  za: 10  proti:   0  zdržali sa:  0 
nehlasoval: 1 (Ing. Valaška) 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
5 % spolufinancovanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúry 



Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Projektu Trampolína konkurencieschopnosti 
– cudzí jazyk IKT vo vyučovacom procese z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 
aktivít Projektu vo výške 4.681,36 €. 
Uznesenie č. 70/2009-OZ 
 
Predsedajúci ďalej informoval o novom stanovisku OR PZ DI v Nových Zámkoch 
k vybudovaniu parkovacích miest pred prevádzkou Pizzeria Kamenný most. Nakoľko podľa 
tohto stanoviska DI súhlasí s vybudovaním 7 parkovacích miest pred prevádzkou Bowling 
v zmysle ňou predloženej situácie, ale časť parkovacích miest zasahuje na pozemok parc.č. 687 
vo vlastníctve obce, majiteľka prevádzky bola stavebným úradom vyzvaná na doplnenie svojho 
podania o dodatočné stavebné povolenie k prevádzke Bowling. 

- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že tam by autá mohli parkovať iba smerom od hlavnej 
cesty k železnici a tam by sa toľko áut nezmestilo. 

- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že keď osobným vozidlom vychádzali z obce a autobus 
prichádzal do obce, museli cúvnuť, aby autobus prešiel. Je tam taká úzka cesta. 

- Ing. Hlavatý, poslanec OZ dal návrh na zakrytie kanála ale podľa vyhotovených plánov, aby 
sa prekrytie nemohlo posunúť do kanála. 

- P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či by nebolo lepšie vybudovať parkovisko oproti 
v Hlbokej ceste? 

- P. starosta ešte dodal, že sa na stavbe vykonal štátny stavebný dohľad a plynie 30 dňová 
lehota na odstránenie nedostatkov. 

Ďalej informoval o vlámaní sa na obecný úrad dňa 13. septembra t.r. Odcudzené nič nebolo, iba 
zhodili rohovú stenu v kancelárii starostu.  K otázkam p. Bátoru z posledného  zasadnutia 
obecného zastupiteľstva: oboznámil prítomných s príjmom poslancov za predchádzajúci rok. 
K voľbe predsedov komisií odpovedal, že prvé zasadnutie OZ sa konalo v zmysle Metodického 
návodu Ministerstva vnútra SR č. SVS-202/2006/03716 z 29. novembra 2006 pre obce na 
zabezpečenie prvých zasadnutí obecných zastupiteľstiev. V bode 9. je návrh na zriadenie komisií 
a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií. Na základe tohto bodu boli schválení 
predsedovia komisií.  

- P. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, či teraz mohol zverejniť príjem poslancov. 
- P. starosta odpovedal, že p. Bátora ako poslanec by sa mohol pozrieť aj na obecnom úrade 

kto mal aký príjem, lebo už bolo zverejnené počet zasadnutí s výškou odsúhlasenej 
a vyplatenej odmeny.  

- P. Bátora ďalej dodal, že on je zvedavý na základe akého zákona starosta navrhol predsedov 
komisií na schválenie. 

- P. starosta odpovedal že na základe Metodického návodu MV SR. 
- P. Bátora, poslanec OZ nedôstojným spôsobom hovoril, že sa blížia voľby, mali by rátať 

s tým, že raz tu nebudú a aby sa nemuseli hanbiť ísť na ulicu, aby nechodili s autom, aby ich 
ľudia neopľuli ako tú dotyčnú, ktorá bola pred ním vo funkcii. 

- JUDr. Vereš, poslanec OZ sa obrátil na zastupiteľstvo, aby sa pokračovalo v rokovaní a aby 
sa  už nepočúvalo sústavné napádanie starostu jednou a tou istou osobou.  

 
Predsedajúci ešte mal dotaz na poslancov, či pre dôchodcov prichystať vianočné balíky alebo 
nákupné poukážky. Boli rôzne názory od dôchodcov niekomu sa páčili poukážky, iní zas čakali 
na balík. 
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že od neho čakali balíky. 
p. Hanzelíková a Ing. Valaška pripomenuli, že podľa ich skúseností sa dôchodcovia viac potešili 



nákupným poukážkam. 
Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že by aj obecní zamestnanci mohli rozniesť poukážky. 
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že nie každý má čas roznášať balíky, niektorý poslanec 
skôr začne a ten kto nemá čas ide neskôr, potom sú starí ľudia netrpezliví. Mohli by poukážky 
roznášať hoci aj zamestnanci obce. 
Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že dôchodcovia sú radi ak ich poslanci navštívia. 
 
Hlasovanie za poskytnutie nákupných poukazov vo výške 5 € z COOP Jednoty. 
Prítomní:  11  za: 11  proti:   2 (Janík,Kazán) zdržali sa:  0 
 
Uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
zabezpečiť vianočné darčeky pre dôchodcov starších ako 70 rokov vo forme nákupných 
poukážok v sume 5 € od COOP Jednoty Nové Zámky, ktoré im doručia poslanci OZ. 
Uznesenie č. 74/2009-OZ 

 
10. Diskusia 

 
- p. Csepedi, občan mal dotaz, že 3. 12. 2008 bola podaná žiadosť zo strany r. kat. farského 

úradu ohľadom poskytnutia dotácie vo výške 1,5 mil. Sk na výstavbu farskej budovy. Prečo 
dotáciu nedostali a ani odpoveď. 

- P. starosta odpovedal, že spolu s p. Csepedim boli na sedení farskej rady a už tam vysvetlil, 
že v rozpočte na r. 2009 bolo odsúhlasených vo forme transferu 100 tis. Sk, ktorá suma aj 
bola po podpísaní transferu poskytnutá cirkvi.  

- P. Csepedi, občan mal ďalej dotaz, kedy bude suma 1,5 mil. Sk poskytnutá pre cirkev. Čo 
majú robiť, či majú podať žiadosť. 

- P. starosta odpovedal, že od obce možno žiadať poskytnutie transferu do konca októbra 
kalendárneho roku a obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu odsúhlasí poskytnutie 
transferov v rámci možností. 

- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz aká je situácia ohľadom prestavby ZŠ.  
- P. starosta odpovedal, že ministerstvo prisľúbilo pripraviť návrh zmluvy na podpis na 

nasledujúci týždeň. Ešte oboznámil prítomných, že na chodníky obec konečne dostala späť 
peniaze 2. septembra, vtedy sa splatil prijatý úver v Dexia banke. 

- Ing. Kováč, poslanec OZ mal ďalší dotaz, že z toho dôvodu sa zvýšila platba úrokov lebo 
sme neskôr uhradili úver? 

- P. starosta odpovedal, že hoci bolo sľúbené, že peniaze sa vrátia behom 3 mesiacov trvalo to 
až do septembra a na prijatý úver sa museli platiť úroky. 

 
11.  Interpelácia poslancov 
 
- P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, kedy sa budú drtiť konáre na dvore bývalej MŠ, ľudia z 

okolia sa sťažujú na veľké množstvo hlodavcov. 
- P. starosta odpovedal, že teraz sa čistia cintoríny, akonáhle skončia zamestnanci pridelené 

práce, začne sa s drtením. 
- P. Hanzelíková, poslankyňa OZ mala ešte pripomienku, aby sa upravili škridle na budove 

bývalej MŠ, podaktoré sú posunuté, aby budova nezatiekla. 



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

 
 
 

Vo Veľkom Kýre, dňa 6. novembra 2009 
 
 

Helena Dojčanová                                                               Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  
 
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
Overovatelia zápisnice:  Otília Kováčiková    .............................................. 

                       
        JUDr. Alexander Vereš    ............................................... 


