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P o z v á n k a 
na 1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  

ktoré sa uskutoční dňa 18. 3. 2011 v čase o 18.00 h  
v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 
 

Navrhovaný program : 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa. 
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2011 - 2013 
5.  Záver 
 
 
 
 
 
Vo Veľkom Kýre dňa 16. 3. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Miroslav Dojčán 
             starosta 
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Z á p i s n i c a 

z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Dátum konania: 18. 3. 2011  
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 
1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Miroslav Dojčán, starosta 
obce. Po privítaní všetkých prítomných členov OZ konštatoval, že na rokovaní je prítomná 
nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za 
uznášaniaschopné. Do začiatku zasadnutia OZ boli prítomní všetci poslanci OZ. Ďalej 
predniesol návrh programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu 
alebo jeho doplnenie.  

− Ing. Kováč Pavol navrhol doplniť  bod číslo 4  o rozpravu k návrhu rozpočtu obce. 
− Starosta ubezpečil pána poslanca, že za bod č. 4  bude obsahovať aj rozpravu k danej 

problematike 
 
Nasledovalo hlasovanie za program 1. mimoriadneho zasadnutia OZ. 
 
Hlasovanie za návrh programu 1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 
predloženej pozvánky :  
 

Prítomní: 11 za: 11 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený 
 
 

− László Csepedi položil otázku k bodu č. 5, o možnosti zvolania zasadnutí aj mimo 
plánovaných termínov riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva 

− Starosta ho upozornil na skutočnosť, že o zmene programu prebehlo hlasovanie, 
vyjadriť sa k bodu č. 5 bude možné v rozprave k tomuto bodu programu 

 
2 . Určenie zapisovateľa 
 
Starosta určil ako zapisovateľku Bc. Žanetu Bottlikovú, prednostku Obecného úradu. 
 
3. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Ľudovíta Valašku a JUDr. Gabrielu Bóbovú     
Za overovateľov zápisnice navrhol: Jozefa Sládečeka a Ing. Alexandra Szaba 
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Hlasovanie za predložený návrh členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
 

Prítomní: 11 za: 9 proti: 0 držali sa: 2 
 
Za : Janík, Kazán, Mgr. Kottlík, Krizsan, Sládeček, Csepedi, Ing. Kováč, Ing. Valaška 
Zdržali sa : Ing. Szabó, JUDr. Bóbová 
 

návrh bol schválený 
 
 
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2011 - 2013 
 
Starosta oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na roky 2011 – 2013, podľa dôvodovej 
správy a vyjadril sa jednotlivým bodom programového rozpočtu, ktoré boli už vopred 
prerokované aj finančnou komisiou OZ. Následne požiadal hlavného kontrolóra obce 
o stanovisko k navrhnutému rozpočtu na roky 2011 – 2012. Hlavný kontrolór predniesol 
svoju správu na konci ktorej odporúčil Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Kýre  schváliť 
návrh rozpočtu na rok 2011 a brať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2012- 2013. Správa 
hlavného kontrolóra je prílohou tejto zápisnice.  
 
Následné starosta oslovil členov finančnej komisie s možnosťou vyjadriť sa k rozpočtu.  
Keďže nikto z členov nepožiadal o slovo, starosta otvoril rozpravu.  

- Do rozpravy sa zapojila JUDr. Gabriela Bóbová, ktorá upozornila, že sa v rozpočte 
nenachádzajú vyčlenené peňažné prostriedky na sociálne služby a sociálny fond, 
kedy by sa tieto prostriedky použili na pomoc spoluobčanom, ktorí by sa mohli 
dostať do hmotnej núdze napr. pri rôznych živelných pohromách a nečakaných 
udalostiach. 

- Starosta navrhol riešiť túto pripomienku buď vyčlenením peňažných prostriedkov 
a vytvorením položky rozpočtu pod programom sociálne služby alebo možnosťou 
čerpania prostriedkov pri takýchto závažných a neočakávaných udalostiach 
z peňažného fondu obce, po odhlasovaní takejto žiadosti Obecným zastupiteľstvom. 

- JUDr. Gabriela Bóbová, doplnila, že si táto problematika vyžaduje vyčleniť 
prostriedky len na tento účel pod konkrétnu položku, aby boli k dispozícii.    

- Ing. Alexander Szabó, navrhol navýšiť položku mzdy a platy v programe sociálne 
služby, s odôvodnením zvyšujúceho počtu občanom, ktorý sa dožívajú vysokého 
veku a prípadnou potrebou opatrovateľskej starostlivosti o týchto občanov. 
Poprípade i zamestnať ďalšiu pracovníčku, ktorá by sa vykonávala opatrovateľskú 
činnosť v obci. 

- Zoltán Krizsan oponoval Ing. Alexandrovi Szabovi, tým že tieto prostriedky sú 
vyčlenené pre opatrovateľku, ktorá sa stará o dvoch občanov, ktorý nemajú 
príbuzných, ktorý by sa o nich mohli postarať a ide o výnimočné prípady. A peňažné 
prostriedky na tento účel obec dostáva zo štátneho rozpočtu, tým pádom sa ich mzda 
nemôže navýšiť, lebo je zo zákona. 
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- Ďalej Ing. Alexander Szabo navrhol aj ďalšiu možnosť sociálnej pomoci starším 
občanom, ktorá by pozostávala zo služieb, pri zabezpečovaní nákupov, vyplatení 
inkasa na pošte atď..  

- Jozef Sládeček nesúhlasil s Ing. Alexandrom Szabom. 
- Mgr. Ladislav Kottlík upozornil, že v prvom rade sa rodinný príslušníci majú 

postarať o svojich príbuzných. 
- Ing. Pavol Kováč navrhuje najprv spraviť prieskum v tejto oblasti, či majú občania 

o takéto služby záujem a následne rozhodovať o vyčlenení finančných prostriedkov. 
- Zoltán Krizsan mal dotaz týkajúci sa predvolebného programu pána starostu, keďže 

v ňom sa spomínalo prerobenie budovy Materskej školy na Apátskej ulici na budovu 
slúžiacu seniorom resp. denný stacionár čo sa v návrhu rozpočtu neuvádza. Vyslovil 
tiež obavu o prípadné schátranie budovy. 

- Starosta odpovedal, že v tomto prípade ide o zváženie, ako by sa daná budova mohla 
využiť, je nutné zistiť záujem u seniorov, a tiež komplexne zistiť čo všetko to obnáša. 
Navrhol tiež vrátiť sa k tejto problematike pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2012, 
kde by sa podľa možnosti mohli vyčleniť peňažné prostriedky na tento účel. 

- Ing. Kováč  mal pripomienku týkajúcu sa kapitálových výdavkov, kde by mali byť 
použité peňažné prostriedky na obnovu kultúrneho park, navrhol presunúť tieto 
peňažné prostriedky na rekonštrukciu štvorbytovky. 

- Starosta po rozhovoroch s členmi odborných komisií, navrhol riešiť problém 
rekonštrukcie štvorbytovky radšej formou výhodného úveru, kedy by sa realizácia 
rekonštrukcie neťahala dlhé roky ale by bola za oveľa kratšie obdobie dokončená 
a tento úver by bol splácaný, ako aj v prípade nových bytových domov v našej obci 
zo splátok nájomníkov. 

- Ladislav Csepedi mal námietku voči prostriedkom plánovaných na šport, najmä na 
poskytnutie vysokej peňažnej čiastky pre Telovýchovnú jednotu. Navrhol presunutie 
časti peňažných prostriedok z týchto položiek na hradeniu prepravných nákladov 
folklórnemu súboru Mórinca. 

- Starosta vysvetlil formálne zmeny, ktoré boli prevedené vo financovaní futbalového 
klubu, vysvetlil, že navýšeniu v tomto programe predstavujú kapitálové výdavky na 
rekonštrukciu budovy občerstvenia, šatní, spŕch pre hráčov a tiež na 
vybudovanie sociálnych zariadení tak pre hráčov ako aj pre verejnosť. 

- Ing. Alexander Szabo upozornil na nutnosť vyúčtovania transféru, ktorý bol prebratý 
pánom Bódim, ktorého vyúčtovanie stále neprebehlo. Tiež rovnaký problém vidí pri 
chýbajúcom vyúčtovaní s transférmi u šachového klubu, a folklórneho súboru 
Mórinca. 

- Jozef Sládeček na pripomienku Ing. Alexandra Szaba reagoval, že momentálne 
vedenie futbalového klubu má vyúčtovanie v poriadku. A súčasné vedenie sa 
nemôže vyjadrovať z obdobiu a k peňažným prostriedkom, ktoré prijalo minulé 
vedenie. Následne popísal na aké účely sú peňažné prostriedky v programe 
rozvrhnuté. 

- Zoltán Krizsan vyslovil pripomienky, podľa ktorej sa mu suma vyčlenená na 
futbalový klub zdá byť neprimerane vysoká. 
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- Starosta zdôraznil, že finančná komisia, ktorá zasadala bola zložená z členov 2 
politických strán a z 1 člena nezávislých poslancov, práve z dôvodu aby bolo možné 
z rôznych hľadísk prediskutovať otázky, ktoré sa teraz vynárajú.  

- Zoltán Krizsan navrhol použiť kapitálové peňažné prostriedky navrhnuté 
v programe Šport, využiť na vybudovanie šatní a priestorov pre hráčov, prípadne ich 
aj navýšiť, a nie na rekonštrukciu priestorov občerstvenia. Tieto peňažné prostriedky 
navrhol presunúť z programu č. 1 z položky Mzdy, platy, osobné vyrovnania. 

- Starosta navrhol ďalšie prerokovanie návrhu rozpočtu v komisiách, keďže sa 
naskytlo množstvo otázok a komisie slúžia práve na prejednanie týchto otázok. 

- Zoltán Krizsan mal pripomienky týkajúce sa výšky peňažných prostriedok určených 
na mzdy pracovníkov v programe 1. A upozornil, že sumu prostriedkov na platy 
a mzdy pracovníkov obecného úradu určuje OZ. Táto suma určená na platy na rok 
2011 je vyššia ako plnenie rozpočtu za rok 2010. 

- Starosta upozornil, že v prípade položky mzdy sa skutočný stav peňažných 
prostriedkov, ktorý odišiel na mzdy líši od čiastky podľa plnenia rozpočtu. 

- Ing. Pavol Kováč súhlasil so starostom, keďže aj podľa jeho dostupných informácií sa 
tieto skutočnosti líšia. 

- Zoltán Krizsan mal tiež námietku voči navýšeniu položky dopravné v programe 1 
oproti minulému roku. Pýtal sa na dôvod tohto navýšenia. 

- Starosta mu odpovedal, že nie je z čoho vychádzať, pretože plnenie rozpočtu 
neodráža skutočný stav využívania peňažných prostriedkov, tak sa na tento účel 
navrhla daná suma, ktorá bola aj vo finančnej komisii prerokovaná. 

- Alexej Janík mal otázku, či oprava octávie, ktorá bola havarovaná nevyšla príliš veľa, 
keďže sa minulého vedenia bývalý starosta pokladal opravu za nerentabilnú.  

- Súčasný starosta sa vyjadril, že od poisťovne obec dostala z havarijnej poistky 
čiastku, ktorá prevyšovala 3 000 eur, a oprava vozidla vyjde okolo 1 000 eur. 

- Starosta mal tiež otázku na Mgr. Ladislava Kottlíka, že z akého dôvodu sa auto 
nevyhlásilo z evidencie vozidiel a platila sa 3 roky poistka, keď vozidlo nebolo 
pojazdné.  

- Ladislav Kazán sa tiež pýtal, prečo toto auto nebolo predané, keďže mal byť aj kupec, 
ktorý mal záujem. 

- Starosta sa vyjadril, že radšej opraví auto za 1 000 eur, ako by ho predal za 700, a obec 
bude mať ďalšie funkčné auto. 

- Zoltán Krizsan navrhol zo sumáru č. 1 odobrať 25 000 eur a tieto prostriedky použiť 
na výstavbu šatní na miestnom futbalovom ihrisku, Mórincu a rekonštrukciu 
štvorbytovky. 

- Starosta odpovedal, že na základe rozpočtových pravidiel, má obec prvoradú úlohu 
vykryť potreby obce, tiež Obecného úradu a zabezpečiť jeho chod a až potom sa 
zvyšné peňažné prostriedky prerozdeľujú do ďalších položiek. Na základe týchto 
požiadaviek by musel prepustiť pracovníkov obecného úradu. 

- Zoltán Krizsan mal ďalej otázku týkajúcu sa navýšenia položky špeciálne služby. 
- Starosta odpovedal, že tieto prostriedky budú použité na ekonomické služby 

a právne poradenstvo. 
- Zoltán Krizsan zdôraznil, že ekonomické služby by nemali patriť pod špeciálne 

služby ale pod všeobecné služby a navrhol túto zmenu. Tiež mal pripomienku 
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týkajúcu sa schvaľovania zmlúv OZ a zdôraznil, že skôr ako účtovníctvo prebrala 
externá účtovníčka tak OZ malo túto vec prerokovať a navrhol zmluvu s externou 
účtovníčkou zrušiť. 

- JUDr. Bóbová mala dotaz, že prečo Obecný úrad potrebuje ekonomické a právne 
poradenstvo. A upozornila na potrebu vyčlenenia prostriedkov na sociálne služby. 
Ďalej navrhla zvolať znovu finančnú komisiu aby sa vytvoril nový rozpočet. 

- Ing. Ľudovít Valaška navrhol aby zasadli všetky komisie spolu a prerokovali tému 
návrhu rozpočtu na rok 2011. 

- Ing. Pavol Kováč navrhol presunúť z transferu pre športový klub na kapitálové 
výdavky 

- Starosta prisľúbil pripraviť všetky požadované doklady. 
- Zoltán Krizsan mal požiadavku aby poslanci OZ dostali k preštudovaniu mzdové 

výdavky OÚ. 
 
Hlasovanie za odročenie prerokovania návrhu rozpočtu na rok 2011 : 
 

Prítomní: 11 za: 11 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený  
 
 
 

Uznesenie č. U-16/2011 
Obecné zastupiteľstvo  

 
o d r o č u j e 

 
prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2011 – 2013. 
 
 
 

- Zoltán Krizsan navrhol aby hlavný kontrolór obce vykonal kontroly v systéme 
odmeňovania pracovníkov. 

 
 

Hlasovanie za poverenie hlavného kontrolóra obce o vykonanie kontrol na obecnom úrade 
týkajúcich sa správnosti spôsobu odmeňovania pracovníkov obecného úradu. 
 

Prítomní: 11 za: 11 proti: 0 držali sa: 0 
 

 
návrh bol schválený 
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Uznesenie č. U-17/2011 
Obecné zastupiteľstvo  

 
p o v e r u j e  

 
hlavného kontrolóra obce o vykonanie kontrol na obecnom úrade týkajúcich sa správnosti 
spôsobu odmeňovania pracovníkov obecného úradu. 
 
 
 
5.  Záver 
Keďže sa prerokovanie jediného bodu mimoriadneho zasadnutia odročilo, starosta sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a uzatvoril 1. mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva o 19.43 hod. 
 
 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 30. 3. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ...................................                                                                         ..................................... 
 
   Bc. Žaneta Bottliková                                                                               Miroslav Dojčán 
prednostka obecného úradu                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                  Ing. Alexander Szabó                 ........................................... 
                                                  
 
                                                        Jozef  Sládeček                           ...........................................        
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