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

 
 
Dátum konania: 6. februára 2009  
Prítomní:            podľa prezenčnej listiny 
 
 
P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z fondov EÚ 
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, ospravedlnil p. Dojčana a Ing. 
Hlavatého a p. Janíka a predniesol návrh programu zasadnutia. 
 
2.  Voľba návrhovej komisie  sa overovateľov zápisnice    

 
   Do návrhovej komisie navrhol:      p. Zoltána Krizsana a p. Ladislava Kazána   
   Za overovateľov zápisnice navrhol:    Ing. Pavla Kováča a p. Otíliu Kováčikovú 
 
   Voľba  návrhovej komisie a overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním: 
   Prítomní:  8      za:  8       proti:   0        zdržali sa :  0           
 

3. Prerokovanie žiadosti o pokytnutie dotácie z fondov EÚ 
 

Pán  starosta informoval prítomných , že Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na 
predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 
Modernizácia verejného osvetlenia. Maximálna výška NFP je vo výške 250.000,- €. 
Spolufinancovanie zo strany obce max. vo výške 5 %, t.j.   13.158,- €. Ďalej oboznámil 
prítomných s vypracovaným projektom na verejné osvetlenie, ulicami kde sa bude meniť VO. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, aká bude úspora po realizácii projektu, či to bude 

výnosné, ako sa počíta s úsporou, či bude úspora v šetrení spotreby energie, akým 
spôsobom bude zabezpečená regulácia spotreby a aká bude návratnosť vložených 
investícií.  

- P. starosta odpovedal, že súčasné osvetlenie je nevyhovujúce. P. Száraz vypracoval 
projekt na výmenu celého vedenia VO, použitia nových žiaroviek podľa výzvy MH. 

- Ing. Kováč mal ďalej pripomienku, že je potrebné sa dohodnúť aj s energetikmi. 
- P. starosta odpovedal, že  podnik Zs. energetika má takú podmienku, aby pri 

rekonštrukcii sa montovalo nové vedenie, ktorým sa oddelí VO od uličnej elektrickej 
siete – treba  odpojiť VO z tzv. nulového vodiča, ktoré povolia namontovať na 
jestvujúce elektrické stĺpy za predpokladu zazmluvnenia nájomného. Ak by nebolo treba 



vybudovať aj nové vedenie, vo viacerých uliciach by sa mohlo modernizovať   VO. 
Ďalej citoval údaje z technickej správy v zmysle dotazu Ing. Kováča.  
 

Hlasovanie za predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu modernizácia VO pre Obec Veľký Kýr so spolufinancovaním projektu obcou vo 
výške max. 5% z celkových oprávnených výdavkov. 
 
Prítomní: 8             za: 8            proti: 0           zdržali sa : 0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 
„Modernizácia verejného osvetlenia pre Obec Veľký Kýr“, ktorý je realizovaný v obci 
Veľký Kýr. 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. 

vo výške max. 13.158,- €. 
Uznesenie č. 1/2009-OZ 
 
4. Organizačné otázky 
 
Pán starosta predniesol, že riaditeľka ZŠ 14. 1. 2009 predložila aktualizáciu finančného pásma 
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 1. 9. 2008. Dňa 
25. 8. 2008 bola schválená výška príspevku podľa vtedy vydaného finančného pásma, teraz je 
potrebné z dôvodu zaokrúhľovania upresniť sumy úhrad nasledovne: 
MŠ denné stravníci od 2 – 6 r. úhrada 0,99 € 
Základná škola, stravníci 6 – 11 r. úhrada 0,83 € 
       11 – 15 r. úhrada 0,89 € 
Stravníci dospelí   úhrada 0,99 € 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 8             za: 8            proti: 0           zdržali sa : 0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký 
Kýr nasledovne: 
MŠ denné stravníci od 2 – 6 r. úhrada 0,99 € 
Základná škola, stravníci 6 – 11 r. úhrada 0,83 € 
       11 – 15 r. úhrada 0,89 € 
Stravníci dospelí   úhrada 0,99 € 
Uznesenie č. 2/2009-OZ 
 
Predsedajúci ďalej informoval prítomných o čase a mieste konania volieb prezidenta SR. 
Voľby sa budú konať 21. 3. a druhé kolo má byť 4. 4.2009. Budú zriadené tri volebné okrsky 
v malom kultúrnom dome. 



Ďalej informoval o havárii na motorovom vozidle Škoda Octavia, ktorá sa stala 12. 12., keď 
sa zúčastnil na stretnutí starostov RZPO v Hosťovej. Na vozidle vznikla totálna škoda, ktoré 
nie je vhodné opraviť. Poisťovňa škodu už uhradila na účet obce vo výške 110.000,- Sk. Je 
potrebné pre obec kúpiť nové služobné motorové vozidlo. 
- p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že už v obci sa o tom hovorilo, nevie prečo starosta 

neinformoval poslancov hneď po havárii. Veď aj im sa už stala nehoda, kedy boli vo 
funkcii. Nepovažuje za správne, aby sa v obci dozvedel o havárii skôr, ako o tom 
starosta informuje poslancov. 

- P. starosta ďalej predložiť cenové ponuky na motorové vozidlo Octavia: 
Predajňa Porsche Nové Zámky: 

1) Škoda Octavia amb. 1.6, 75 kW, 2008 cca 495.000,- Sk t.j. 16.432 
EUR na tri splátky + 2 x 6600 Sk t.j. 220 EUR manipulačný poplatok 
a poistenie , 

2) Škoda Octavia amb. 1.6, 75 kW, 2009 cca 505.000,- Sk t.j. 16.755 
EUR na 3 ročný lízing a poistenie , 

3) Škoda Octavia amb. 1.4 TSI, 90 kW, cca 551.000,- Sk t.j. 18.300 
EUR na 3 ročný lízing a poistenie . 

- P. Bátora, Ing. Valaška poslanci OZ mali pripomienku, že sa treba pozrieť vo viacerých 
predajniach, napr. Autocentrum v Nových Zámkoch. 

- Ing. Valaška dal návrh, aby sa zastupiteľstvo zišlo opäť o týždeň a vtedy rozhodli na 
základe viacerých ponúk o kúpe motorového vozidla. 

- JUDr. Vereš a p. Krizsan, poslanci OZ sa prihlásili, že 9. 2. 2009 sa so starostom 
poinformujú v iných predajniach o možných ponukách. 

- Ing. Kováč, poslanec OZ mal ešte dotaz na projekt rekonštrukcie školy, nevie čo sa deje, 
ako sa pokračuje, chcel by informáciu o rekonštrukcii. 

 
Pán starosta ďalej informoval poslancov, že z roku 2007 má 20 dní nevyčerpanej dovolenky, 
ktorú si nemohol vyčerpať, žiada OZ o odsúhlasenie preplatenia tejto nevyčerpanej 
dovolenky. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 8             za: 4 (Kováčiková, Hanzelíková, JUDr. Vereš, Krizsan)           proti: 0 

             zdržali sa : 4 (Ing. Valaška, Ing. Kováč, Bátora, Kazán) 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
konštatuje, 
že na preplatenie nevyčerpanej dovolenky z roku 2007 pre starostu obce nebolo prijaté platné 
uznesenie. 
Uznesenie č. 3/2009-OZ 
 
7. Záver 
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a 
zasadnutie OZ ukončil. 
 
Vo Veľkom Kýre dňa 10.2.2009 

 
 

Helena Dojčanová                                Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                               starosta obce  



 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Pavol Kováč         .............................................. 
 
                                        Otília Kováčiková        ...............................................                                             

 


