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

Z á p i s n i c a 
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 9. júla 2010 
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010 
5. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Veľký Kýr 
6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre 
7. Rozpočtové opatrenie č. 1, 2 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

8. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov do samosprávy obce 
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce  na nasledujúce funkčné obdobie  
10. Žiadosti občanov 
11. Organizačné otázky  
12. Diskusia 
13. Interpelácia poslancov 
14. Záver  

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 
 Dvadsiate prvé 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 p. Hanzelíková, p. Kováčiková . P. Krizsan, Ing. Hlavatý a p. 
Dojčan svoju neprítomnosť ospravedlnili. Ďalej predniesol návrh programu rokovania a žiadal 
o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo na jeho doplnenie. JUDr. Vereš, poslanec OZ 
mal pripomienku, že na zasadnutí je prítomných 6 členov obecného zastupiteľstva. Keď  jeden 
poslanec OZ opustí rokovanie, zasadnutie nebude uznášania schopné. Navrhol, aby sa odročilo 
prejednávanie bodov 5 – 9 programu rokovania a tieto body sa prejednali na mimoriadnom 
zasadnutí OZ. Pán starosta ešte pripomenul, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ, 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Hlasovanie za odročenie prerokovania programu rokovania v bodoch 5 – 9 na mimoriadne 
zasadnutie OZ. 
Prítomní: 6 za:  5 proti: 1 (p. Janík) zdržali sa: 0 



Ing. Kováč, poslanec OZ mal ďalší návrh o doplnenie programu rokovania a to o prejednanie 
odškodnenia postihnutých občanov prívalovými vodami. 
Hlasovanie o doplnenie programu zasadnutia o navrhnutý bod: 
Prítomní: 6 za:  6 proti: 0 zdržali sa: 0 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
A) odročuje 

        prerokovanie programu rokovania OZ v bodoch 5 – 9 na mimoriadne zasadnutie OZ  
B) súhlasí 

 s doplnením programu dnešného zasadnutia o bod odškodňovanie postihnutých občanov 
prívalovými vodami 

Uznesenie č. 27/2010-OZ 
 
Program rokovania OZ: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010 
5. Odškodňovanie postihnutých občanov prívalovými vodami  
6. Žiadosti občanov 
7. Organizačné otázky  
8. Diskusia 
9. Interpelácia poslancov 
10. Záver  

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol: p. Vojtecha Bátoru a p. Alexeja Janíka 
Za overovateľov zápisnice navrhol:  p. Ladislava Kazána a Ing. Ľudovíta Valašku 
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  6  za: 6  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
Po týchto úvodných slovách predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.  
 
3. Kontrola uznesení 
Pán starosta informoval o plnení jednotlivých uznesení, ktoré informácie poslanci zobrali na 
vedomie bez pripomienok.  
Na rokovanie OZ sa dostavila  p. Kováčiková, poslankyňa OZ o 19,20 hod. 
 
4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010 
 
P. Szárazová, kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 
ktorý tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie za predložený návrh plánu kontrolnej činnosti:  
Prítomní:  7  Za: 7  Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 



Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 
p o v e r u j e 
hlavného kontrolóra na vykonanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 
Uznesenie č. 32/2010-OZ 
 
5.  Odškodňovanie postihnutých občanov prívalovými vodami 
 
Pán starosta informoval prítomných o spôsobe odškodňovania postihnutých občanov 
prívalovými vodami. Na základe usmernenia vedúceho odboru CO zo dňa 5.6.2010 bolo treba 
podať prvé hlásenie o poškodených domoch do 10,00 hod. dňa 6.6. elektronickou poštou. Bola 
odvysielaná relácia v miestnom rozhlase a boli vyzvaní obyvatelia aby nahlásili škody na 
rodinných domoch. V tabuľke odboru CO Obvodného úradu v Nových Zámkoch bolo treba 
uvádzať nasledujúce údaje: ulica a č.d., počet žijúcich osôb v dome z toho: manželia, deti, 
vdova, vdovec, osamotený, prípadne iná kombinácia. Poškodenie: pivnica, garáž, obytné 
priestory, či bola narušená statika. Na túto výzvu bolo nahlásených 5 poškodených domov. V 2. 
Etape odškodnenia bolo nahlásených 81 občanov. Zoznam odškodnených občanov aj s výškou 
odškodnenia, ako obec dostala informácie z obvodného úradu odboru CO, bol prečítaný 
prítomným na OZ. 3. etapa odškodnenia bola zaslaná 29. 6. 2010 na obvodný úrad CO, 
doposiaľ nebola vyhodnotená. Posledným hlásením podaným na obvodný úrad ŽP boli tabuľky 
pre vyhodnotenie povodňových škôd a súhrnná správa.  
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, kto overoval nahlásené škody. Podľa jeho vedomostí na 
niektorých úradoch chodila komisia preverovať škody. Načo je stavebná komisia, tá by mala 
preverovať škody. Jedná sa mu o to, aby tí občania dostali odškodnenie ktorí mali škody.  
p. starosta odpovedal, že v obci sa nepreverovali škody. Takáto požiadavka nebola kladená zo 
strany odboru CO, nahlásili sa tí občania, ktorí hlásili obci škodu.   
 
6.  Žiadosti občanov 
 
Predsedajúci predniesol žiadosť Tibora Bottlíka a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 71 
ohľadom odpredaja pozemku z vlastníctva obce p.č. 639/9 o výmere 200 m2, ktorý pozemok 
užívajú ako vlastnú záhradu. Navrhuje odpredať za 0,80 €/m2. 
 
Hlasovanie za odpredaj pozemku: 
Prítomní:  7  Za: 7  Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
Odpredaj pozemku parc.č. 639/9 o výmere 200 m2 v kat. úz. Veľký Kýr pre Tibora Bottlíka 
a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 71 za 0,80 €/m2 v celkovej sume 160 € 
(jednostošesťdesiat eur). 
Uznesenie č. 28/2010-OZ 
 
Ďalej predniesol žiadosť Róbert Gajdošíka, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 79 a Erika 



Szőkeho, bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 43, organizátorov hudobného festivalu Čerdafest 
2010 o poskytnutie finančného príspevku na organizovanie festivalu. 
 
Hlasovanie za poskytnutie príspevku vo výške 300 €: 
Prítomní:  7  Za: 2 (JUDr. Vereš,Ing. Valaška) Proti: 0 Zdržali sa: 5 
 
Hlasovanie za poskytnutie príspevku vo výške 200 €: 
Prítomní:  7  Za: 7  Proti: 0 Zdržali sa: 0 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
poskytnutie finančného príspevku vo výške 200 € pre Róberta Gajdošíka bytom Veľký Kýr, 
Budovateľská 79 a Erika Szőkeho, bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 43, organizátorov 
hudobného festivalu Čerdafest 2010. Finančný príspevok podlieha ročnému zúčtovaniu do 30 
kalendárnych dní od použitia finančného príspevku, najneskôr do 10.1.2011. 
Uznesenie č. 29/2010-OZ 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť občanov z ul. Petőfiho a ul. Sv. Kelemena, ktorých 
pozemky boli zaplavené spodnými vodami, o zníženie, resp. zrušenie dane za tieto pozemky. 
K tejto žiadosti dodal, že výška a spôsob úhrady dane za nehnuteľnosti je určená všeobecne 
záväzným nariadením obce. Táto daň súvisí s vlastníctvom nehnuteľnosti a je určená na celý 
kalendárny rok. Daň z príjmu občania priznávajú daňovému úradu. Ak občan nemá príjem, daň 
sa nepriznáva. 
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že zaplavených pozemkov bolo oveľa viac, potom 
nemožno robiť výnimky. 
 
7.  Organizačné otázky  
 
Pán starosta informoval poslancov OZ o poklese daňových príjmov – podielu daní 
poukázaných územnej samospráve. V mesiaci máj obec dostala na podielových daniach len 
štvrtinu toho, čo dostala v apríli a v mesiaci jún bolo obci poskytnutých iba 5.755 €. Vzhľadom 
na finančnú situáciu navrhuje zrušiť plánované dni  obce v tomto roku.  
Ing. Kováč, poslanec OZ a predseda komisie kultúry podotkol, či zrušenie dní obce nebude 
z dôvodu, že sa neposkytli peniaze na ukončenie farského úradu. Dni obce boli už plánované na 
jeden deň, kedy v sobotu predpoludní by boli detské programy, popoludní by bol program 
Csemadoku a hlavný program. Dni obce boli odsúhlasné OZ. Dňa 23. júla  sa má uskutočniť 
podujatie Moja rodná reč. 
O 20,30 hod. JUDr. Vereš opustil rokovaciu miestnosť. 
p. Janík, poslanec OZ poznamenal, že sa jedná o financie, ak ich obec nedostala, nemôže robiť 
všetky plánované akcie. O oslavách sa hovorilo pred záplavami, obec mala veľké výdavky na 
zabezpečovanie odstraňovania povodní.  
p. starosta informoval poslancov, že 23. júna zasadala finančná komisia, kedy sa na ňu dostavil 
p. farár Bíróczi aj s dvoma členmi farskej rady. Vyjadril sa, že potrebuje 20 tis. € na 
dokončenie farskej budovy. Na zasadaní farskej rady sa hovorilo, že záhrada pri bytovke za 
kostolom z vlastníctva cirkvi by sa mohla odpredať. On vtedy navrhol, že obec by mohla 
pomôcť tak, že tento pozemok by mohla odkúpiť za účelom neskoršieho využitia na stavebné 
účely a odčlenia časti pozemku na novú ulicu. Táto možnosť bola prejednávaná aj na finančnej 



komisii. Rokovalo sa aj o cene pozemku a pán farár predložil spis biskupského úradu, na 
základe ktorého rím. kat. cirkev odpredáva občanom pozemky pod ich rodinnými domami za 
12 €/m2. Starosta ďalej navrhol, aby cena časti pozemku na účely novej ulice bola primeraná 
k cene, za ktorú obec odpredáva predzáhradky v užívaní občanov z obecných pozemkov. 
Účastníci sa zhodli v tom, že pozemok treba zamerať geodetom, upresniť rozmery aj na uličný 
priestor a na základe týchto údajov ďalej pokračovať v možnom postupe. Doposiaľ sa však 
zameranie pozemku nerealizovalo. Týmto návrhom mala finančná komisia predstúpiť pred 
obecné zastupiteľstvo. 
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či kúpa pozemku bola prejednaná na OZ. 
p. Kazán, poslanec OZ sa dotazoval, prečo bol farár predvolaný pred komisiu, keď komisia 
nemôže rozhodovať, prečo nebol zavolaný pred celé OZ. 
Ing. Valaška, poslanec OZ mal tiež námietky, že bol proti zvolaniu finančnej komisie v takej 
krátkej lehote, aj on mal pracovné povinnosti, on chcel oddialiť zasadnutie komisie na iný 
neskorší deň. 
Pán starosta odpovedal, že on farárovi vysvetlil že celú záležitosť je potrebné prerokovať na 
OZ, ale na zasadnutí finančnej komisie sa to môže predrokovať. 
Ing. Valaška, poslanec OZ ešte dodal, že ak chceme alebo nechceme niečo kúpiť, treba to 
priamo povedať. Prečítal záznam zo zasadnutia finančnej komisie a tá predkladá návrh OZ na 
vypracovanie analýzy na odkúpenie pozemku a podmienky odkúpenia. 
p. starosta odpovedal, že celá záležitosť je pozastavená. Pán farár však neakceptoval, že o kúpe 
pozemku rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
Pán starosta predložil návrh na odvolanie osláv dní obce: 
Prítomní:  6  Za: 5  Proti: 0 Zdržali sa: 1 (Bátora) 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Ruší 
Plánované oslavy dní obce v dňoch 23. – 25. 7. 2010 
Uznesenie č. 30/2010-OZ 
  
Pán starosta ďalej navrhol, aby sa členom DHZ v Ivanke pri Nitre a členom miestnej 
organizácie DHZ, ktorí pomáhali pri odčerpávaní vody z naplavených ulíc a domov poskytol 
jednorázový finančný príspevok vo výške po 100 €. 
Hlasovanie za poskytnutie príspevku: 
Prítomní:  6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
Poskytnutie finančného príspevku vo výške 100 € pre členov DHZ Ivanka pri Nitre a vo výške 
100 € pre členov DHZ Veľký Kýr, ktorí sa zúčastnili záchranných prác pri odstraňovaní 
povodní. 
Uznesenie č. 31/2010-OZ 
 
Predsedajúci ďalej informoval prítomných o vytvorení počtu tried na ZŠ na šk.r. 2010/2011 
podľa hlásenia Riaditeľstva ZŠ s MŠ s VJSaM. Hlásenie tvorí prílohu zápisnice. 



Uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo 
Berie na vedomie 
hlásenie Riaditeľstva ZŠ s MŠ s VJSaM o počte vytvorených tried na ZŠ na šk.r. 2010/2011 
Uznesenie č. 33/2010-OZ 
  
Ďalej informoval, že obec Kiarov bude robiť stretnutie obcí s názvom Kýr dňa 18. júla, aj od 
nás je pozvaná 5 členná delegácia. Požiadal poslancov, kto by mal záujem, aby sa prihlásili. 
p. Janík, poslanec OZ informoval prítomných, že 18. júna sa na miestnom futbalovom ihrisku 
bude konať súťaž vo futbale o pohár starostov. Zúčastnia sa obce Branč, Golianovo, Čechynce 
a Veľký Kýr,  zároveň srdečne pozýva všetkých členov OZ. 
 
8. Diskusia 
 
p. Kazán, poslanec OZ mal dotaz, prečo neboli vyhlásené v obecnom rozhlase výsledky 
parlamentných volieb. 
p. starosta odpovedal, že nie je zvykom, hlásia sa iba výsledky volieb do samosprávy obcí, 
výsledky boli zverejnené na úradnej tabuli obce. 
Ing. Kováč, poslanec OZ potvrdil, že výsledky volieb boli zverejnené na úradnej tabuli. 
p. Kazán, poslanec OZ mal dotaz, že keď sa aj nebudú konať dni obce, MO Most-Híd bude 
organizovať súťaž vo varení gulášu dňa 23. júla,   či dostanú vodu a potrebné veci k tomu. 
p. starosta odpovedal, aby sa zastavil na obecnom úrade v priebehu týždňa ohľadom 
upresnenia. 
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz ako je to s ukončením výstavby ZŠ. Ďalej mal 
pripomienku, že mu chýbajú projekty na rekonštrukciu centrálnej časti obce, ešte ich nevidel, 
OZ by sa malo oboznámiť s projektom. 
p. starosta odpovedal, že výstavba ZŠ je ukončená, ešte nie sú podlahy uložené, nakoľko sú 
ešte mokré podlahy. Pripravujú sa doklady ku kolaudačnému konaniu. Okrem týchto prác však 
treba urobiť oplotenie, zadnú bránu, vybudovať rampu pred kuchyňou, schody pred vstup do 
MŠ a únikový východ. V priebehu nasledujúceho týždňa sa bude robiť kanalizácia a uložia sa 
žumpy. Tieto práce budú hradené z rozpočtu obce. 
 
9. Interpelácia poslancov 
 
p. Janík, poslanec OZ mal pripomienku, že by sa mohla zísť komisia a riešiť odkanalizovanie 
obce. Otvoriť pôvodné odvodňovacie járky. Bolo by treba zabezpečiť odkanalizovanie 
pozemku na Novozámockej ul. kde býva p. Babicz, lebo okolo jeho domu je ešte stále vysoká 
hladina spodnej vody.  Týmto problémom sa treba vážne zaoberať, lebo tohtoročné dažde sa 
môžu zopakovať. 
p. starosta dodal, že treba otvoriť existujúce a funkčné járky. Žiaľ, ale na Pažiti a ul. Cetínskej 
sú zberače dažďovej vody zastavané. Treba však zasadnúť stavebnej komisii a preveriť kde 
a čo sa dá urobiť. 
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že keď počas jeho pôsobenia vo funkcii starostu obce 
pripravovali územný plán obce, robili sa zmeny a chceli aby pozemky, kde má teraz postavený 
rodinný dom p. Babicz, boli zaradené do intravilánu a umožnila sa tam výstavba rodinných 
domov. Zišla sa však komisia v ktorej boli viacerí odborníci a tí vyrátali, že ak tie pozemky 
chcú zaradiť medzi stavebné pozemky, najprv tam treba investovať cca 7 mil. Sk aby tie 



pozemky mohli byť stavebné. Bolo povedané, že sa tam dá stavať, ale na vlastnú zodpovednosť 
stavebníka. Taktiež im bolo už vtedy naznačené, že keď vznikne takáto kalamita ako teraz, 
ľudia sa budú obracať na obecný úrad aby im tam pomohli. Každý však vedel kde ide stavať, 
jedná sa aj o tie pozemky na ul. Pažiť, kde boli postavené rodinné domy v odvodňovacích 
kanáloch. Všetko je zastavané, toto je výsledok. Vyriešiť sa to nedá. 
 

11. Záver  
 

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť, 
a zasadanie OZ ukončil. 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 20. júla 2010 

 
 
 
 

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

                       
        Ing. Ľudovít Valaška    ............................................... 


