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P o z v á n k a 
na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  
ktoré sa uskutoční dňa 28. 1. 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. Kontrola uznesení. 
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011 
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

7. Zriadenie komisií a voľba predsedov a členov:  
      Komisia na ochranu verejného záujmu 
      Komisia obecného zastupiteľstva pre vybavovanie sťažností 

             Rozvojová komisia – odborná komisia 
8. Určenie platu starostu. 
9. Určenie platu poslancov, predsedov a členov odbornej komisie OZ 
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010, 
      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011. 
11. Transformácia spôsobu odvozu komunálneho odpadu, separovaného zberu a uloženia 

TKO  
12. Vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečovacie práce z dôvodu ochrany majetku 

obyvateľov obce pred zvýšenou hladinou podzemných vôd 
13. Žiadosti občanov.   
14. Organizačné otázky:  

             Poverenie zástupcu starostu,  
       Informovanie obecného zastupiteľstva o vydaní nového organizačného poriadku  

              obecného úradu 
15. Diskusia, interpelácia poslancov 
16. Záver 

 
 
Vo Veľkom Kýre dňa 23.1.2011 
        Miroslav Dojčán 
             starosta 
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P r e z e n č n á    l i s t i n a 

 

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre, ktoré sa konalo  

dňa 28. 1. 2011 o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

  

 

Dojčán Miroslav                starosta obce                  ........................................... 

Bottliková Žaneta, Bc. prednostka obecného úradu             ........................................... 

Szárazová Iveta   kontrolórka obce   ........................................... 

 

poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

1. Bóbová Gabriela, JUDr.        ........................................... 

2. Csepedi László      ........................................... 

3. Čapucha Peter, Ing.       ........................................... 

4. Janík Alexej       ........................................... 

5. Kazán Ladislav      ........................................... 

6. Kottlík Ladislav, Mgr.      ........................................... 

7. Kováč Pavol, Ing.       ........................................... 

8. Krizsan Zoltán      ........................................... 

9. Sládeček Jozef                   ........................................... 

10. Szabó Alexander, Ing.          ........................................... 

11. Valaška Ľudovít, Ing.      ........................................... 
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P r e z e n č n á    l i s t i n a 

 

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre, ktoré sa konalo 

28. 1. 2011 o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

 

Prítomní občania: 

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

.................................................           ......................................................  

 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  
941 07   Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1 

 

 

 
Z á p i s n i c a 

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 

Dátum konania: 28. 1. 2011  
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 
1. riadne 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 bez ospravedlnenia nebol prítomný pán poslanec Ing. Peter Čapucha. Svoju 
neprítomnosť ospravedlnil pán poslanec Ing.  Ľudovít Valaška. Ďalej predniesol návrh programu 
rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo jeho doplnenie.  

− Ing. Kováč Pavol navrhol doplniť bod č. 7 o odvolanie členov komisie na ochranu 
verejného záujmu, ako aj členov komisie pre vybavovanie sťažností a nahradiť ich 
súčasnými členmi Obecného zastupiteľstva. V 3. časti bodu č. 7 navrhol rokovať o 
prípadnej zmene „ Zásad pre zriaďovanie a rokovací poriadok komisií obecného 
zastupiteľstva“. 

− Ing. Szabó Alexander navrhol vypustiť 2. časť bodu č. 10 týkajúcu sa plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011 z dôvodu nedostatočných podkladov k 
schváleniu tejto činnosti poslancami.    

− Na rokovanie sa dostavil Ing. Peter Čapucha, v čase o 18.15 h. 
 
Hlasovanie za návrh Ing. Pavla Kováča o zmene bodu č. 7 v jeho navrhovanej forme : 
 

Prítomní: 10 za: 8 proti: 0 držali sa: 2 
 
Za : JUDr. Bóbová, Csepedi, Čapucha, Kazán, Ing. Kováč, Krizsan, Sládeček, Ing. Szabó 
Zdržali sa hlasovania : Janík, Mgr. Kottlík 
 

návrh bol schválený 
 
Hlasovanie za návrh Ing. Szabó Alexandra o vypustenie 2. časti bodu č. 10 :  
 

Prítomní: 10 za: 4 proti: 2 držali sa: 4 
 
Za: JUDr. Bóbová, Kazán, Sládeček, Ing. Szabó 
Proti: Janík, Krizsan 
Zdržali sa: Csepedi, Ing. Čapucha, Mgr. Kottlík, Ing. Kováč 
 

návrh nebol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov  
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− Ing. Pavol Kováč poznamenal, že pri rokovaní o bode č. 12 bude potrebné uviesť stav 

použiteľných finančných prostriedkov obce k vyčleneniu finančných prostriedkov pred 
schválením rozpočtu na rok 2011. 

− Starosta poznamenal, že táto skutočnosť bude predmetom rozpravy k bodu č. 12 
 
Hlasovanie za návrh programu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva so schválenými 
zmenami :  
 

Prítomní: 10 za: 9 proti: 0 držali sa: 1 
 

návrh bol schválený 
 

Za: JUDr. Bóbová, Csepedi, Ing. Čapucha, Janík, Kazán, Ing. Kováč, Krizsan, Sládeček, Ing.       
Szabó 
Zdržali sa: Mgr. Kottlík 
 

− 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. 
 
3. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Ladislava Kottlíka a Ladislava Kazána     
Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Pavla Kováča a Zoltána Krizsana 
 
Hlasovanie za predložený návrh členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený  
 

4. Kontrola uznesení 
 
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrole uznesení, zo strany poslancov neboli 
žiadne pripomienky. 
 
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011 
 
Starosta navrhol plán termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011 nasledovne: 

- 28. január 2011 
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- 25. marec 2011 
- 24. jún 2011   
- 23. september 2011 
- 9. december 2011 

 
− László Csepedi sa informoval o skutočnosti, či budú zasadnutia len v riadnych termínoch, 

nakoľko pri riešení mimoriadnych udalostí bude nutné zasadnúť častejšie 
− Starosta oznámil, že mimo riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva budú zvolávané aj 

mimoriadne zasadnutia podľa potreby.  
 

Hlasovanie za predložený návrh plánu termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011 : 
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený  
 

 
Uznesenie č. U-2/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
s c h v a ľ u j e 

 
plán termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011 nasledovne: 

- 28. január 2011 
- 25. marec 2011 
- 24. jún 2011   
- 23. september 2011 
- 9. december 2011 

 
 
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

− Starosta navrhol poveriť zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva  podľa § 12 ods. 2 
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ladislava Kazána. 

− Mgr. Ladislav Kottlík sa dotazoval , či túto osobu nenavrhuje obecné zastupiteľstvo 
− Alexej Janík navrhol poveriť Mgr. Ladislava Kottlíka, ktorý vzhľadom k výkonu funkcie 

starostu obce v minulých rokoch má skúsenosti so zvolávaním a vedením zasadnutí  
 
Hlasovanie za návrh Alexeja Janíka za poverenie Mgr. Ladislava Kottlíka zvolávaním a vedením 
obecného zastupiteľstva  podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 :  
 

Prítomní: 10 za: 7 proti: 3 držali sa: 0 
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Za : JUDr. Bóbová, Janík, Kazán, Mgr. Kottlík, Krizsan, Sládeček,Ing. Szabó 
Proti : Ing. Čapucha, Csepedi, Ing. Kováč 
 

návrh bol schválený  
 

 
Uznesenie č. U-3/2011 
Obecné zastupiteľstvo  

 
p o v e r u j e  

 
poslanca OZ pána Ladislava Kottlíka, Mgr. zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
7. Odvolanie predsedov a členov komisie na ochranu verejného záujmu a komisie pre 
vybavovanie sťažností, vymenovanie nových členov komisie na ochranu verejného záujmu , 
komisie pre vybavoanie sťažností, odborných komisií 
 
Hlasovanie za odvolanie súčasných členov komisie na ochranu verejného záujmu :  
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený  
 

Hlasovanie za odvolanie súčasných členov komisie pre vybavovanie sťažností :  
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený  
 

− Poslancami boli navrhnutí noví členovia komisie na ochranu verejného záujmu v zložení 
Ing. Peter Čapucha, Zoltán Krizsan, László Csepedi  

− poslanci s návrhom súhlasia. 
 
Hlasovanie za voľbu navrhnutých členov komisie na ochranu verejného záujmu: 
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený  
 

− Poslancami boli navrhnutí noví členovia komisie OZ pre vybavovanie sťažností v zložení 
JUDr. Gabriela Bóbová, Alexej Janík, Ladislav Kazán. Za náhradníka bol navrhnutý pán 
poslanec Ing. Alexander Szabó. 

− poslanci s návrhom súhlasia. 
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Hlasovanie za voľbu navrhnutých členov a náhradníka komisie OZ pre vybavovanie sťažností: 
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený  
 
 

Uznesenie č. U-4/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
1)  o d v o l á v a 

 
a) predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu 
volených uznesením č. 8/2007 – OZ bod A) 
b) predsedu a členov komisie obecného zastupiteľstva pre vybavovanie sťažností 
volených uznesením č. 34/2010 – OZ  

2)   v o l í 
 

a) členov komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Peter Čapucha, Zoltán Krizsan, László 
Csepedi 
b) členov komisie obecného zastupiteľstva pre vybavovanie sťažností: JUDr. Gabriela Bóbová, 
Alexej Janík, Ladislav Kazán; náhradníka: Ing. Alexander Szabó  
 

− Starostom bola navrhnutá jedna odborná komisia podľa dôvodovej správy. 
− Do rozpravy sa zapojili poslanci Ing. Szabó, Mgr. Kottlík, JUDr. Bóbová. 
− Ing. Szabó upozornil na dôležitosť obecnej rady.  
− Starosta ho upozornil, že bodom programu je zriaďovanie komisií a keďže zriaďovanie 

obecnej rady nie je v programe zasadnutia OZ, môže tento bod navrhnúť na ďalšie 
zasadnutie OZ. 

− Ing. Szabó ďalej navrhol ponechanie štyroch komisií, pričom zdôraznil možnosť zrušenia 
nefunkčných alebo nepotrebných komisií. 

− Mgr. Kottlík súhlasil s návrhom pána Ing. Szaba o ponechaní štyroch komisií alebo 
prípadne 2 či 3 komisií a upozornil na dôležitosť práce komisií.  

− JUDr. Bóbová súhlasí s Ing. Szabom a Mgr. Kottlíkom 
− Alexej Janík mal faktickú poznámku na dôvodovú správu ohľadom predchádzajúceho 

fungovania komisií, keďže správne fungovanie komisií môžu potvrdiť alebo vyvrátiť len 
členovia komisií. Dotazoval sa, či činnosť štyroch komisií bude zvládať vykonávať len 
jedna komisia. Priklonil sa k zriadeniu viacerých komisií. 

− Ďalšiu faktickú poznámku mal Ing. Kováč. Vyjadril sa, že nemá zmysel vytvoriť 
spomínané štyri komisie v tej podobe, v akej boli zostavené doteraz, čo odôvodnil 
chýbajúcimi členmi komisie z radov obyvateľov. Navrhol zriadiť komisie z členov OZ ako 
aj z civilných občanov – odborníkov, či členov inštitúcií, organizácií. 

− Jozef Sládeček podotkol prípadnú zmenu kompetencií členov komisií. 
− Ing. Szabó zareagoval, že poslanci majú právo určovať právomoci a kompetencie členom 

komisií. 
− Ing. Kováč mal poznámku, že kompetencie členov komisií sú dané zákonom. 
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− Ing. Kottlík súhlasil s poznámkou pána Ing. Kováča. 
− Jozef Sládeček upresnil, že mal na mysli smerovanie danej komisie. 

 
Hlasovanie za ponechanie štyroch komisií, ktoré boli v minulosti zriadené Obecným 
zastupiteľstvom: 
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený 
 

− Starosta sa informoval či poslanci súhlasia s ponechaním súčasných názvov existujúcich 
komisií. 

− Poslanci súhlasili. 
− Ing. Kováč zopakoval svoj návrh o rozšírenie členov komisií o ďalších členov z radov 

obyvateľov, odborníkov. 
 

Následne boli navrhnutí z radov poslancov členovia: 
− finančnej komisie: Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, Mgr. Ladislav Kottlík, 
− komisie pre stavebno-investičnú činnosť: Ing. Peter Čapucha, Zoltán Krizsan, László 

Csepedi, 
− komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže: Jozef Sládeček, Alexej Janík, 

Ladislav Kazán, 
− sociálnej komisie: Ing. Ľudovít Valaška, JUDr. Gabriela Bóbová, Ing. Pavol Kováč. 
− Komisie budú následne na ďalšom zasadnutí doplnené o ďalších členov z radov 

obyvateľov. 
 
Hlasovanie o navrhnutých členoch do jednotlivých komisií: 
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 držali sa: 0 
 

návrh bol schválený 
 

 
Uznesenie č. U-5/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
1)  o d v o l á v a 

 
predsedu a členov:  finančnej komisie 
                                    komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie  
                                    komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže  
                                    sociálnej komisie  
 

2)  v o l í 
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a) členov finančnej komisie p. poslancov: Ing. Alexander Szabó, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Pavol 
Kováč  
b) členov komisie pre stavebno-investičnú činnosť p. poslancov: Ing. Peter Čapucha, Zoltán 
Krizsan, László Csepedi 
c) členov komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže p. poslancov: Jozef Sládeček, 
Alexej Janík, Ladislav Kazán 
d) členov sociálnej komisie p. poslancov : Ing. Ľudovít Valaška, JUDr. Gabriela Bóbová, Ing. Pavol 
Kováč 
 

− Mgr. Kottlík navrhol zvolanie jednotlivých komisií vo vybranom termíne, kde sa následne 
určia predsedovia komisií. Pričom požiadal o zvolanie komisií starostu obce. 

− Jozef Sládeček doplnil nech sa do tejto doby zistí záujem obyvateľov o členstvo v 
komisiách. Tiež mal otázku ohľadom možného počtu členov z radom obyvateľov, 
odborníkov. 

− Starosta sa odvolaním na zákon o obecnom zriadení vyjadril o nevyhnutnosti jedného 
člena z obecného zastupiteľstva, ktorý je poverený predkladať návrhy obecnému 
zastupiteľstvu, a  ľubovoľnom počte členov komisií z radov obyvateľov, odborníkov. 
Následne prisľúbil zvolať jednotlivé komisie v priebehu budúceho mesiaca. 

− Pán Ing. Kováč mal pripomienku týkajúcu sa určenia zapisovateľov jednotlivých komisií. 
− Starosta reagoval, že zapisovatelia budú určení pri zvolaní komisií. 

 
8. Určenie platu starostu 
 
Hlasovanie o verejnom spôsobe hlasovania vo veci zvýšenia platu starostu: 
 

Prítomní: 10 za: 5 proti: 2 držali sa: 3 
 

Za: Ing. Szabó, JUDr. Bóbová, Sládeček, Csepedi, Ing. Čapucha 
Proti: Mgr. Kottlík, Janík 
Zdržali sa: Ing. Kováč, Krizsan, Kazán 
 

nebol prijatý procedurálny návrh 
 
Nasledovalo tajné hlasovanie o zvýšení platu starostu. Za predsedu volebnej komisie bol určený 
Jozef Sládeček, členovia: Ing. Čapucha a László Csepedi. Nasledovalo hlasovanie. Po zrátaní a 
vyhodnotení hlasovania predseda volebnej komisie Jozef Sládeček vyhlásil zvýšenie základného 
platu starostu na 1,11 násobok. 
 

Uznesenie č. U-6/2011 
Obecné zastupiteľstvo  

 
u r č u j e 

 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce vo 
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výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 
1 zákona č 253/1994 Z. z. (2,41 násobok) zvýšený na 1,11 násobok. 
 
 
9. Určenie platu poslancov, zapisovateľa, predsedov a členov odborných komisií 
 

− Starosta požiadal poslancov o návrhy ohľadom určenia platu poslancom OZ. 
− Mgr. Kottlík poznamenal, že v minulosti bola poslancom OZ vyplácaná mzda vo výške 

500 SK v čistom. 
− Jozef Sládeček navrhol určenie hodinovej mzdy, vzhľadom na rôznu dĺžku rokovaní a 

účasť poslancov len na časti rokovania.    
− Starosta oboznámil poslancov s prijatým nariadením OZ, z ktorého vyplýva nutnosť 

odmeňovania poslancov za účasť na zasadnutí OZ. Pri zmene spôsobu odmeňovania by 
bolo nutné prijať nové VZN. 

− Starosta navrhol poslancom OZ a zapisovateľovi plat vo výške 20 eur za účasť na 
zasadnutí OZ. 

− Ing. Szabó navrhol určiť plat poslancov ako percento z platu starostu, ktorý sa určuje z 
priemerného platu zamestnanca v národnom hospodárstve. V prípade ak by nastal rast 
ekonomiky SR, rástol by plat aj starostu aj poslancov. 

− Jozef Sládeček nesúhlasí s návrhom Ing. Szaba. 
− Mgr. Kottlík poznamenal, že odmena prináleží poslancovi za aktívnu činnosť. 
− Ing. Kováč poznamenal, že poslanci OZ boli doteraz odmeňovaní len za účasť na 

zasadnutiach a neboli im preplácané iné výdavky súvisiace s ich prácou poslanca, pri 
zisťovaní a vybavovaní vecí týkajúcich sa prípravy na zasadnutia. 

− Starosta navrhol možnosť hodinovej mzdy. 
− Jozef Sládeček navrhol motivačné odmeňovanie poslancov, týkajúce sa úrovne 

pripravenosti poslancov na zasadnutie OZ.  Ďalej poznamenal, že by to bol vhodnejší 
spôsob odmeňovania predsedov a členov komisií.  

− Alexej Janík navrhol paušálne odmeňovanie poslancov OZ za účasť na zasadnutí OZ. 
− JUDr. Bóbová súhlasí s návrhom poslanca Alexeja Janíka. 
− Starosta informoval o možnosti pozmenenia zásad odmeňovania poslancov v budúcnosti. 
− Starosta navrhol aby boli poslanci odmeňovaní paušálne za prítomnosť na zasadnutí OZ. 

 
Hlasovanie o návrhu o odmeňovaní poslancov paušálne za prítomnosť na zasadnutí OZ: 
 

Prítomní: 10 za:      9 proti: 0 držali sa:    1  
 

Zdržal sa: Mgr. Kottlík 
 

návrh bol schválený 
 

− Starosta navrhol určiť paušálny plat poslanca za prítomnosť na zasadnutí vo výške 20 eur 
za zasadnutie – hrubý príjem. 

− Mgr. Kottlík mal otázku či platy poslancov bude možné kryť z finančných prostriedkov 
rozpočtu. 
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− Starosta poznamenal, že rozpočet bude rátať s touto výdavkovou položkou. 
 
 
Hlasovanie o určení platu poslancov vo výške 20 eur za účasť na zasadnutí OZ: 
 

Prítomní: 10 za:      9 proti: 0 držali sa:    1  
 
Zdržal sa: Mgr. Kottlík 
 

návrh bol schválený  
 
 

− Starosta vyzval poslancov o predloženie návrhov týkajúcich sa odmeny pre zapisovateľa 
OZ. 

− Zoltán Krizsan navrhol paušálne odmeňovanie a to 20 eur za zapisovanie a účasť na 
zasadnutí OZ. 

 
Hlasovanie o návrhu Zoltána Krizsana o určení platu zapisovateľa vo výške 20 eur za zapisovanie 
a účasť na zasadnutí: 
 

Prítomní: 10 za:      10 proti: 0 držali sa:    0 
 
 

návrh bol schválený 
 
 
Starosta vyzval poslancov aby navrhli plat predsedom a členom odborných komisií. 

− Zoltán Krizsan navrhol odmenu predsedom komisií vo výške 20 eur za účasť na zasadnutí 
komisie a členom komisií 15 eur za účasť na zasadnutí komisie. 

− JUDr. Bóbová navrhla odmeňovať predsedov a členov komisií podľa zásluhy, splnenia 
úloh, pripravenosti. Nesúhlasila s paušálnym odmeňovaním. 

− Ing. Kováč poznamenal, že bolo by náročné určiť odmenu predsedom a členom komisií 
podľa zásluhy a splnenia úloh. 
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− Ing. Szabó rovnako nesúhlasí s návrhom JUDr. Bóbovej. 
− Alexej Janík navrhuje odmenu členom komisie vo výške 15 eur za účasť na zasadnutí 

komisie. 
− Starosta pripomenul, že v budúcnosti bude možnosť zrušenia komisie obecným 

zastupiteľstvom z dôvodov zbytočnosti alebo nespokojnosti s ich prácou. 
− László Csepedi navrhol odmenu pre predsedu komisie 20 eur, členov komisie by mohol 

odmeňovať predseda subjektívne, podľa zásluhy, z vyčleneného objemu peňažných 
prostriedkov určených na odmeny členom komisie. 

− Jozef Sládeček reaguje na návrh pána László Csepediho a upozorňuje na možnosť 
prípadného odvolanie členov komisií, ktorí svoju prácu nevykonávajú efektívne, 
predsedom komisie. 

− Ing. Szabó upozorňuje na nedostatky návrhu pána László Csepediho, ohľadne výšky 
odmeny členov komisie určených predsedom, v prípade neefektívnej práce predsedu 
komisie.  

− JUDr. Bóbová navrhla odloženie určenia platu členov a predsedov komisií OZ. 
 
Hlasovanie o návrhu JUDr. Bóbovej o odročení určenia platu členom a predsedom odborných 
komisií: 
 

Prítomní: 10 za:      7 proti: 3 držali sa:    0 
 

Za: JUDr. Bóbová, Csepedi, Ing. Čapucha, Ing. Kováč, Krizsan, Sládeček, Ing. Szabó 
Proti: Janík, Mgr. Kottlík, Kazán. 
 

návrh bol schválený 
 
 

Uznesenie č. U-7/2011 
Obecné zastupiteľstvo  

 
u r č u j e  

 
v zmysle zásad odmeňovania poslancov vo Veľkom Kýre: 

- plat poslancov vo výške 20 eur   
- plat zapisovateľa vo výške 20 eur  

o d r o č u j e 
 

určenie platu členom a predsedom odborných komisií. 
 
 

 
− Mgr. Kottlík vyjadril potrebu určenia ďalšieho sobášiaceho. 
− Starosta upozornil na schválený program, keďže sa v ňom daný bod nenachádzal 

pokračoval v programe zasadnutia OZ. 
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10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2010 
      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2011 
 
Kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Nezistila 
žiadne nedostatky v priebehu svojej kontrolnej činnosti, okrem chýbajúceho limitu v pokladni 
Obecného Úradu a na to vzťahujúcej sa internej smernice. 
 
Ďalej kontrolórka obce predstavila plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na prvý 
polrok 2011. 
 

− Mgr. Kottlík mal dotaz či môžu poslanci dostať materiály o kontrolnej činnosti a plán 
kontrolnej činnosti. 

− Kontrolórka odpovedala, že budú súčasťou materiálov, do ktorých možno nahliadnuť aj u 
nej v kancelárii.  

− Ing. Szabó mal návrh doplniť plán kontroly hlavnej kontrolórky o výkon ďalších kontrol, 
hlavne dohôd o hmotnej zodpovednosti pracovníkov OÚ.  

 
Hlasovanie o návrhu Ing. Szaba týkajúceho sa doplnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce o ďalšie kontroly a to o kontroly dohôd o hmotnej zodpovednosti pracovníkov 
OÚ : 
 

Prítomní: 10 za:      10 proti: 0 držali sa:    0 
 

návrh bol schválený 
 
 

Uznesenie č. U-8/2011 
Obecné zastupiteľstvo  

 
1)   b e r i e   n a   v e d o m i e  

 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 
 

2)   s c h v a ľ u j e 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2011 s doplnením o prevedenie 
kontroly dohôd hmotnej zodpovednosti pracovníkov OÚ 
 

3)  p o v e r u j e  
 

hlavného kontrolóra obce na vykonanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 
 
 
 
Starosta zareagoval na správu pani kontrolórky, z ktorej vyplynulo zistenie chýbajúceho limitu v 
pokladni Obecného Úradu. Navrhol určiť limit pokladničnej hotovosti v pokladni OÚ  
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vo výške 2 000 eur. 
 
Hlasovanie o určení limitu pokladničnej hotovosti v pokladni OÚ vo výške 2 000 eur: 
 

Prítomní: 10 za:      10 proti: 0 držali sa:    0 
 

návrh bol schválený 
 
 

Uznesenie č. U-9/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
s c h v a ľ u j e 

 
limit pokladničnej hotovosti v pokladni Obecného úradu Veľký Kýr vo výške 2 000 eur. 
 

 
 

11. Transformácia spôsobu odvozu komunálneho odpadu, separovaného zberu a uloženia TKO 
 
Starosta navrhol transformáciu spôsobu odvozu komunálneho odpadu, separovaného zberu a 
uloženia TKO podľa dôvodovej správy. 

− Do rozpravy sa zapojil Jozef Sládeček, mal pripomienku, že tiež hovoril s firmami 
vykonávajúcimi odvoz TKO, hľadajúc možnosti šetrenia, pre obec. Spoločnosti sa vyjadrili, 
že možnosti sú, všetko však závisí o ľudí, ich disciplíny a snahy separovať odpad, keďže 
najdrahší je zmiešaný netriedený odpad. 

− Starosta upozornil, že sú spoločnosti, ktoré by nám za separáciu platili. V prípade, keby 
ľudia viac separovali odpad, došlo by k znižovaniu ceny, ktorú by sme v konečnom 
dôsledku museli vyplácať externej spoločnosti.  

− Mgr. Kottlík mal pripomienku ohľadom ďalšej spolupráce obce so Združením obcí 
sústredených v Palárikove, ktorí odvážajú pet fľaše aj tetrapakové obaly a ďalšie zložky, 
ktoré obec dokáže momentálne separovať, prípade transformácie odvozu odpadu. 
Navrhol odloženie prerokovania tohto bodu z dôvodu potreby komplexnejšieho 
preštudovania danej problematiky aj prostredníctvom komisií.  

− Starosta sa vyjadril, že ide o zložitejšiu problematiku a súhlasil s Mgr. Kottlíkom ohľadne 
možnosti prerokovania problematiky v odbornej komisii. Ďalej poznamenal, že spoločnosť 
z Nových Zámkov, nám ponúka odkúpenia nášho vozidla na odvoz odpadu, z čoho by 
obec získala nové nádoby na odpad ktoré by už neboli plechové ale umelohmotné. Vozidlá 
týchto externých spoločností sú schopné odvážať aj 1100 litrové nádoby, ktoré by boli 
umiestnené na určených miestach. 

− Mgr. Kottlík navrhuje prerokovanie transformácie odvozu TKO komisiou pre stavebno-
investičnú činnosť, ktorá by následne vypracovala návrh. 

− Starosta reagoval na návrh Mgr. Kottlíka, že na rokovanie komisií predloží tie isté 
materiály, ktoré obdržali už prostredníctvom dôvodovej správy.   
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− Ing. Kováč, mal poznámku, týkajúcu sa v minulosti vypracovaného projektu EKO-dvor, 
kedy viackrát apeloval na možnosť prerokovania daného projektu, či nahliadnutia do 
tohto projektu. Informoval sa o množstve produkovaného o odvážaného odpadu. Vyslovil 
obavu o možné neustále zvyšovanie ceny odvozu TKO externou spoločnosti, čomu by sa 
dalo zabrániť zmluvným zakotvením. 

− Mgr. Kottlík informoval o doterajšom stave a mieste odvozu TKO, vyslovil obavu o 
zatvorení skládky odpadu v Tvrdošovciach. Informoval tiež o spôsobe nakladania s 
odpadom spoločnosti Brantner, ktorá v konečnom dôsledku odváža odpad na skládku v 
Kolte. 

− Starosta sa vyjadril, že je tu možnosť výberu aj  nitrianskej firmy, ktorá má vlastnú skládku 
so životnosťou cca 20 rokov. Táto nitrianska firma zastrešuje cca 60 obcí. Pre zabezpečenie 
čo najlepších cenových ponúk oslovil firmy aj z Nitry aj z Nových Zámkov.   

− Mgr. Kottlík mal tiež otázku týkajúcu sa údajov na základe ktorých dávali firmy svoje 
cenové ponuky. 

− Starosta odpovedal, že cenové ponuky vychádzali z množstva odvezeného komunálneho 
odpadu z minulých rokov z obce Veľký Kýr a podľa spôsobu akým by chcela obec 
separovať odpad. Tiež poznamenal, že čím viac zložiek separovaného odpadu obec má 
tým je cena nižšia 

− JUDr. Bóbová mala otázku týkajúcu sa projektu na zber separovaného odpadu a 
kompostovania, ktorú položila poslancom z minulého volebného obdobia. Čím upozornila 
na možnosť samostatne separovať, triediť a kompostovať, čo by mohlo mať finančné 
výhody pre obec. Navrhla možnosť kúpiť vozidlo na zber odpadu, kde by sa podľa jej 
názoru za 5 rokov mohli vynaložené finančné prostriedky vrátiť. Informovala sa bývalého 
vedenia prečo sa daný projekt nezrealizoval.  

− Mgr. Kottlík odpovedal, že projekt nebol úspešný. 
− Starosta doplnil, že neboli získané finančné prostriedky na zrealizovanie projektu. Ďalej 

poznamenal, že náklady na vlastný zber sa denne zvyšujú. Zdôraznil nutnosť 
neodkladného riešenia tejto problematiky.  

− Alexej Janík poznamenal, že obcou vykonávaný zber odpadu, bude vždy lacnejší, z 
dôvodu, že 9 ľudí by prišlo o zamestnanie a tým by sa zvyšovala nezamestnanosť v obci. 
Upozornil tiež na zimnú údržbu ciest, ktorá keď bude z réžii obci bude lacnejšia, tým 
pádom je nutné zabezpečovať údržbu starého traktora, alebo kúpiť nový – ktorý tiež môže 
poslúžiť pri zbere separovaného odpadu. Vidí tiež hrozbu postupného zvyšovania cien 
externých spoločností, preto si obec musí zvážiť či tento spôsob odvozu TKO bude aj z 
dlhodobého hľadiska finančne výhodné. Navrhuje kúpu nového vozidla na odvoz TKO, 
ako príklad uviedol obec Komjatice.  

− Starosta nesúhlasil s Alexejom Janíkom a zdôraznil, že zber vlastným vozidlom lacnejší nie 
je. Lacnejšia alternatíva by bola práve odvoz TKO externou spoločnosťou. 

− Zoltán Krizsan súhlasí s názorom Alexeja Janíka a najlacnejší spôsob vidí vo vlastnom 
zbere TKO.  

− Ing. Čapucha navrhol zistiť od vedenia obce v Komjaticiach ako systém zberu TKO 
prebieha u nich, aké sú výdavky na nákup vlastného vozidla.  

− Ing. Kováč navrhol ukončiť rokovanie na túto tému z dôvodu nedostatku informácií, 
navrhol tiež navštíviť obce a získať tak informácie o ich spôsobe zberu TKO, tiež považuje 
zber TKO externou spoločnosťou za drahšiu alternatívu ako vlastný zber. 
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− Ing. Szabo upozornil na dôležitosť určenia výhodných zmluvných podmienok pre obec. 
Informoval sa aj o dĺžke obdobia, na ktoré by mala obec zabezpečenú fixnú cenu za odvoz 
TKO. 

− Mgr. Kottlík navrhol aby stavebno-investičná komisia prizvala aj ostatných členov 
zastupiteľstva, prerokovala by tento bod programu na zasadnutí komisie a následne by 
predniesla konkrétny návrh na zasadnutí OZ. 

 
Hlasovanie o návrhu Ing. Kováča o odročení prerokovania transformácie spôsobu odvozu 
komunálneho odpadu, separovaného zberu a uloženia TKO: 
 

Prítomní: 10 za:      10 proti: 0 držali sa:    0 
 

návrh bol schválený 
 
 

Uznesenie č. U-10/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
o d r o č u j e 

 
prerokovanie zabezpečenia spôsobu zberu, separácie a uloženia TKO externou spoločnosťou.  

 
o d p o r ú č a 

 
prerokovanie návrhu v odbornej komisii OZ 

 
 
 

12. Vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečovacie práce z dôvodu ochrany majetku 
obyvateľov obce pred zvýšenou hladinou podzemných vôd 
 
Starosta informoval o súčasnom stave, navrhol vyčlenenie finančných prostriedkov podľa 
dôvodovej správy. 
  

− Ing. Čapucha sa dotazoval na výšku sumy na zabezpečovacie práce. 
− Starosta navrhol vyčleniť 5000 eur, tiež navrhol v prípade nevyčerpania tohto množstva 

finančných prostriedkov na zabezpečovacie práce použiť ich následne na riešenie 
komplexného problému odvodňovania obce. 

      Starosta odporučil, aby odborné komisie navrhli miesta, na ktoré by sa mohli vyčlenené     
      finančné prostriedky použiť.   
− Ing. Kováč mal otázku či peniaze získané od štátu ako odškodnenie za škody spôsobené 

vysokou hladinou spodnej vody v minulom roku nemožno použiť na nákup hadíc, 
čerpadiel a iných prostriedkov, pre prípadnú potrebu ak by sa situácia z minulého roku 
zopakovala. 

− Starosta odpovedal, že to nie je možné, tieto finančné prostriedky boli určené len na 
preplatenie výdavkov obce vynaložených v období povodní v roku 2010. 
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− Mgr. Kottlík informoval o situácii a výdavkoch v časoch vyhlásenia mimoriadnej situácie v 
roku 2010 a podotkol, že všetky zdokladované výdavky boli predložené na Obvodný úrad 
civilnej obrany, ktoré boli preplatené. Nebolo jasné či bude ponúknuté preplatenie 
výdavkov aj z Obvodného úradu životného prostredia. Tiež informoval, že ide o peniaze 
na tie isté faktúry a doklady, ktoré už boli vyplatené. 

− Starosta oponoval, uviedol že tieto finančné prostriedky, ktoré obci dodatočne pridelilo 
Ministerstvo životného prostredia, môžeme použiť na preplatenie ďalších faktúr ktoré 
máme z obdobia mimoriadnej situácie z roku 2010, a sú vo výške 1683,32 eur. 

− Jozef Sládeček poznamenal, že aj obyvatelia pomohli pri odstraňovaní povodní vlastnými 
prostriedkami.    

− Starosta tiež doplnil, že aj obyvatelia kupovali hadice, ktoré ale nie je možné preplatiť z 
týchto finančných prostriedkov, keďže to neboli výdavky obce. 

− Alexej Janík navrhol aby stavebno-investičná komisia navrhla miesta, ktoré by sa mali 
odvodniť a navrhuje vyčleniť vyššiu čiastku ako 5000 eur. 

− Jozef Sládeček súhlasí s vyššou čiastkou. Navrhuje začať s prácami tam kde sa to týka 
väčšieho počtu obyvateľov. Informoval sa od starostu či je možné použiť viac finančných 
prostriedkov. 

− Starosta uviedol, že obec má možnosť vyčleniť aj viac finančných prostriedkov na riešenie 
tejto situácie. 

− Mgr. Kottlík nevidí problém vo vyčlenení väčšej sumy, keďže podľa jeho vedomostí bolo 
70 000 eur k dispozícii obci na konci funkčného obdobia predchádzajúceho starostu. 

− Starosta podal návrh na hlasovanie o vyčlenení finančných prostriedkov, pričom návrhy 
na použitie týchto peňazí by predkladala stavebno-investičná komisia. 

 
Hlasovanie o vyčlenení finančných prostriedkov na zabezpečovacie práce z dôvodu ochrany 
majetku obyvateľov obce pred zvýšenou hladinou podzemných vôd :  
 

Prítomní: 10 za:      10 proti: 0 držali sa:    0 
 

návrh bol schválený 
 

Starosta poprosil poslancov OZ aby navrhli sumu ktorá sa vyčlení na zabezpečovacie práce. 
− Zoltán Krizsan navrhol 7500 eur. 
− JUDr. Bóbová navrhla 6000 eur. 
− Jozef Sládeček navrhuje 10 000 eur 

 
Hlasovanie o vyčlenení finančných prostriedkov na zabezpečovacie práce z dôvodu ochrany 
majetku obyvateľov obce pred zvýšenou hladinou podzemných vôd vo výške 10 000 eur: 
  

Prítomní: 10 za:      10 proti: 0 držali sa:    0 
 

návrh bol schválený 
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Uznesenie č. U-11/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
s c h v a ľ u j e 

  
vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečovacie práce z dôvodu ochrany majetku 
obyvateľov obce pred zvýšenou hladinou podzemných vôd a hrozbou povodní  
vo výške 10 000 eur. 

 
 
13. Žiadosti občanov 
Keďže neboli žiadne prijaté písomné žiadosti občanov, pán starosta navrhol pokračovať ďalším 
bodom programu. 
 
14. Organizačné otázky 
 
Starosta v rámci tohto bodu poveril Jozefa Sládečeka ako zástupcu starostu na celé funkčné 
obdobie. Obecné zastupiteľstvo zobralo poverenie na vedomie.  
 
 

Uznesenie č. U-12/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
poverenie poslanca Jozefa Sládečeka zastupovaním starostu obce na celé funkčné obdobie podľa § 

13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
 

− Ing. Kováč sa s odvolaním sa na nový organizačný poriadok obecného úradu informoval o 
výške odmeny za prácu zástupcu starostu, ktoré by malo stanoviť OZ. Ďalej neboli určené 
vzťahy a postavenie zástupcu starostu k obecnému úradu. 

− Starosta odpovedal, že rozsah poverenia bude poslancom písomne doručené. Starosta 
informoval, že pôjde o prípady,ak bude práceneschopný, alebo z iných dôvodov nebude 
môcť svoju funkciu vykonávať. Poverením na zastupovanie starostu nevznikol zástupcovi 
aj pracovný vzťah s obecným úradom. Iba v tom prípade by mu OZ mohlo stanoviť 
odmenu. 

− Mgr. Kottlík sa informoval, či bude OZ oboznámené s obsahom písomného poverenia. 
− Starosta odpovedal kladne. 

 
Ďalej v rámci organizačných otázok informoval poslancov OZ o vydaní nového organizačného 
poriadku obecného úradu. 
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− Starosta informoval o vzniku nového oddelenia OÚ – Správa majetku obce. Bol 
zamestnaný pán Dubický, ktorý ma na starosti koordináciu všetkých technických 
pracovníkov obce, a je správcom majetku obce. 

− Nový organizačný poriadok presne vymedzuje činnosť jednotlivých oddelení. 
− Starosta informoval ďalej o vymenovaní novej prednostky OÚ Bc. Žanety Bottlikovej. 
− Ing. Kováč sa opýtal na kompetencie pracovníkov oddelení, či pán Dubický bude 

navrhovať riaditeľov školských zariadení. 
− Starosta odpovedal, že návrhy môže smerovať k nemu, ktoré on bude následne 

prehodnocovať.   
− Mgr. Kottlík mal dotaz či nemohol byť organizačný poriadok poslancom OZ poskytnutý 

skôr, keďže bol vypracovaný k 27. 12. 2010.  
− Starosta odpovedal, že mohol, ale nemusel. Svoju zákonom stanovenú povinnosť dodržal 

a OZ informoval hneď na prvom riadnom zasadnutí OZ. 
 
 

 
Uznesenie č. U-13/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
b e r i e   n a v e d o m i e 

 
vydanie nového organizačného poriadku Obecného úradu Veľký Kýr. 
 
 
15. Diskusia, interpelácia poslancov  
 
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa ako prvý prihlásil Mgr. Kottlík. 

− Poslanec Mgr. Kottlík navrhol odvolať starých a delegovať nových 4 členov rady školy. 
Položil otázku na spôsob riešenia zahraničných vzťahov s družobnými obcami, ktoré sú 
zmluvne zakotvené. Ďalej sa dotazoval na spôsob riešenia obcou zriadenej folklórnej 
skupiny Mórinca, ako sú zabezpečené dohody s ich učiteľmi, s trénermi telovýchovnej 
jednoty, a ďalších organizácií. Ako je zabezpečená činnosť týchto spomínaných 
organizácií, keďže nie je momentálne schválený rozpočet obce na rok 2011, čo sa týka 
finančných prostriedkov poskytovaných obcou na ich činnosť. 

− Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Mgr. Kottlíka o odvolaní súčasných členov rady 
školy. 

 
Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Kottlíka o zrušení uznesenia č. 87/2009-OZ, t.j. o odvolaní 
členov rady školy ZŠ s MŠ s VJSM vo Veľkom Kýre. 
 

Prítomní: 10 za:      9 proti: 0 držali sa:    1 
 
Zdržal sa: Ing. Čapucha Peter 
 

návrh bol schválený 
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Uznesenie č. U-14/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
r u š í 

 
uznesenie č. 87/2009-OZ a 

 
o d v o l á v a 

 
členov rady školy ZŠ s MŠ s VJSM vo Veľkom Kýre poslancov Ing. Ľudovíta Valašku, Zoltána 
Krizsana, Alexeja Janíka a Žofiu Hanzelíkovú ako zástupcov zriaďovateľa. 
 
 
 

− Poslanec Mgr. Kottlík informoval o činnosti a zložení rady školy. Informoval tiež, že 
poslanec Ing. Szabó je súčasným členom rady školy, takže už delegovaný OZ byť nemôže.  

− Starosta vyzval poslancov o navrhnutie nových členov rady školy.  
− Poslanec Zoltán Krizsan navrhol poslancov Alexeja Janíka, JUDr. Bóbovú, 
− Ďalším navrhnutým boli poslanci László Csepedi a Mgr. Kottlík. 
− Poslanci JUDr. Bóbová a Mgr. Kottlík neprijali poverenie.  

 
Hlasovanie o odročení hlasovania o delegovaní nových členov do rady školy ZŠ s MŠ s VJSM vo 
Veľkom Kýre obecným zastupiteľstvom. 
 

Prítomní: 10 za:      10 proti: 0 držali sa:    0 
 

návrh bol schválený 
 
 

Uznesenie č. U-15/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
o d r o č u j e 

 
voľbu nových členov rady školy ZŠ s MŠ s VJSM vo Veľkom Kýre ako zástupcov zriaďovateľa. 

 
 

− Starosta pokračoval v odpovedi na otázku poslanca Mgr. Kottlíka. Odpovedal, že sa zatiaľ 
nezaoberal problematikou riešenia zahraničných vzťahov zmluvných partnerských obcí. 
Možná spolupráca sa ukáže v budúcnosti, nemal ešte možnosť kontaktovať sa so 
starostami partnerských obcí.  

− Starosta reagoval na ďalšiu otázku poslanca Mgr. Kottlíka ohľadne fungovania folklórneho 
súboru Mórinca. Informoval o doterajšom financovaní učiteľov súboru. Starosta navrhol 
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učiteľom súboru formálnu zmenu financovania, spísal dohodu, ktorá zatiaľ nebola 
učiteľmi podpísaná. 

− Poslanec Ing. Kováč uviedol, že pravidlá pre činnosť súboru Mórinca sú dané štatútom 
obce. 

− Starosta informoval, že systém platenia a odmeňovania učiteľov folklórnych súbor sa 
nebude meniť, kým nebude vypracovaný nový systém. 

− Poslanec Ing. Kováč informoval, že uznesením OZ sú dané výdavky ktoré sú hradené pri 
reprezentovaní obce folklórnym súborom. Ďalej mal otázku týkajúcu sa finančné 
zabezpečenia chodu napr. šachového klubu, a ich podaných žiadostí na transfery.  

− Starosta odpovedal, že žiadosti nie sú komplexné a požiadal vedenie týchto klubov, 
organizácií a združení, aby žiadosti o transfery prepracovali do vhodnej formy. 

− Starosta uviedol, že na zabezpečenie chodu týchto organizácií môže byť použitých na 
každý mesiac len 1/12 finančných prostriedkov schválených z minulého roku. Po schválení 
rozpočtu obce sa priamo určí v akej výške budú transfery pre jednotlivé združenia, kluby 
a organizácie vyplácané.  

− Poslanec Ing. Kováč sa informoval ohľadom úverového zadĺženia obce. 
− Starosta uviedol, že vypracuje správu o stave úverového zadĺženia obce. 
− Poslanec Ing. Čapucha mal otázku týkajúcu sa dlžníkov obce. 
− Starosta uviedol, že podlžnosti fyzických osôb sú vo forme neuhradených daní. 
− Poslanec Mgr. Kottlík žiadal starostu o informácie ohľadne ukončenej zmluvy k 31. 12. 

2011 s nájomníčkou Desperado-baru, ktorý prenajíma obec.  
− Starosta informoval, že bola podpísaná nová zmluva s konateľom firmy prenajímateľa na 

obdobie jedného roka, po vykonaní inventarizácie a dôkladnej dokumentácie súčasného 
stavu. V prípade poškodenia majetku obce bude za škody zodpovedať nájomníčka. 

− Poslanec Mgr. Kottlík sa ďalej pýtal na prenajímania kultúrnych domov na silvestrovské 
zábavy, keďže prenájom kultúrnych domov na túto príležitosť schvaľovalo OZ. Počas tejto  
zábavy došlo k poškodeniu zrkadla. 

− Starosta uviedol, že na túto príležitosť bol prenajatý kultúrny dom podľa sadzobníka 
obecného úradu, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom. Starosta upozornil na 
nedostatky týkajúce sa inventarizačných zápisov a ohodnotenia, či vyradenia majetku. 
Ďalej uviedol, že spôsobená škoda bola uhradená podľa spísanej hodnoty majetku. 

− Pán Vereš Dušan sa ponúkol za člena stavebno-investičnej komisie, bez nárokov na 
odmenu.   

− Starosta ho vyzval o doručenie písomnej žiadosti, ako aj iných prípadných záujemcov o 
členstvo v komisiách.   

− Do diskusie sa pripojil pán Štefan Dubický, vyzval členov OZ k spolupráci, žiadal o 
podanie informácie ohľadom drtičky odpadu zo záhrad.  

− Poslanec Zoltán Krizsan odpovedal, že v areály Malokýrskej škôlky sa nachádza drtička 
kde môžu obyvatelia odvážať odpad zo záhrad. 

− Starosta reagoval na odpoveď poslanca Zoltána Krizsana a poukázal na zlú informovanosť 
o spôsobe likvidácie a miestach uloženia odpadu.   

− Pán Dubický tiež upozornil na zbytočne vynaložené prostriedky pri odmeňovanie komisií, 
ktoré by mohli fungovať bezplatne. Navrhol ďalšie využitie pracovníkov VPP, pri 
zabezpečení odvozu TKO externou spoločnosťou. 
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− Pán Milan Sládeček vytýkal poslancov nedostatočnú osobnú pomoc v čase vyhlásenej 
mimoriadnej situácie na území obci v minulom roku. Súhlasil s pánom Dubickým vo veci 
odmeňovania komisií. 

− Pán Máte mal sťažnosť v dôsledku nekvalitnej zimnej údržby ciest, v porovnaní s inými 
obcami, máme u nás v obci nedostatočne odhrnuté a neposolené cesty. 

− Starosta daný stav odôvodnil vyťaženosťou traktora, ktorý tieto úkony vykonáva a tiež 
pracovníkov, ktorí by po prípade mohli odhŕňať chodníky, keďže musia spracovávať    
pet-fľaše. Keby to bolo zabezpečené externou spoločnosťou, títo pracovníci by sa mohli 
dostať do ulíc, kde by realizovali aj tieto činnosti.  

− Pán Alexander Gergely mal otázku na bývalého starostu v akom štádiu je projekt veternej 
elektrárne, ktorá mala byť vybudovaná v našej obci. 

− Poslanec Mgr. Kottlík sa vyjadril, že chýba v tomto smere politická vôľa.  
− Poslanec Mgr. Kottlík reagoval tiež na pána Dubického a poznamenal, že v iných obciach 

sú chodníky upravená najmä vďaka obyvateľom, ktorí sa starajú o chodníky pred svojimi 
domami.  

− Poslanec Ing. Szabó poznamenal, že jednou z povinností obyvateľov obce je starať sa o 
poriadok v obci. 

− Starosta upozornil, že sú aj miesta kde by sa o poriadok mala starať obec, ako napr. 
autobusové zastávky, na čo nemá pracovníkov, pretože pracovníci VPP sú zaneprázdnení 
už spomínaným spracovaním pet-fliaš.  

− Poslanec Ing. Kováč reagoval na pána Milana Sládečeka a vysvetlil postup pri riešení 
mimoriadnych situácií.  

− Pán Jozef Szabó mal pripomienku, že nie len starosta zodpovedá za obec ale aj poslanci. 
− Starosta sa vyjadril, že ide aj o morálnu zodpovednosť poslancov pomáhať pri 

odstraňovaní škôd spôsobených mimoriadnou situáciou. 
− Pán Alexander Gergely sa pýtal poslancov z akého dôvodu sú vyššie dane za pozemky v 

časti obce Malý Kýr. Tiež vytýkal malé množstvo finančných prostriedkov investovaných 
do tejto časti obce, ktorá je tým pádom zanedbaná a upadá. 

− Poslanec Alexej Janík odpovedal, že dane za pozemky sú ovplyvnené bonitou pôdy v 
danej časti obce. 

− Poslanec Ing. Szabó požiadal starostu o zverejnenie platných zmlúv, ktoré má obec 
podpísané, ďalej všeobecne záväzných nariadení. 

− Starosta reagoval, že zmluvy budú zákonne zverejnené na internetovej stránke obce a 
prístupné tak k nahliadnutiu všetkým občanom. Zverejnené budú tiež objednávky, 
faktúry, všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia OZ.  

− Pán Jozef Szabó sa pýtal na stav finančných prostriedkov obce. 
− Starosta oznámil, že v obci sa vykonáva audit a po skončení auditu budú výsledky 

zverejnené.  
− Poslanec Mgr. Kottlík informoval o stave na účtoch ku koncu roka: obec mala na účtoch 

153 000 eur z ktorých bola časť viazaná napr. ako nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 
7 450 eur, nevyplatené decembrové mzdy a nevyčerpané štátne prostriedky vo výške       
43 500 eur, zábezpeky obyvateľov obce vo výške 30 000, fond opráv 1500 eur, čo spolu činí 
71 500 eur. Tým pádom keď z 153000 odpočítame 71 500eur, obec disponovala na začiatku 
roka vo forme voľných prostriedkov s cca 80 000 eur. 

− Starosta reagoval, že síce obec mala voľné finančné prostriedky, peniaze s ktorými sa dalo 
disponovať boli vo výške cca 25 000 eur, ktoré boli k dispozícii na účte. Odmena bývalému 
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starostovi bola vo výške 13 000 eur, ktoré mu patria zo zákona a ešte približne 6 000 eur 
navyše, keby táto odmena bola v jednej splátke vyplatená obec by nemala voľné peňažné 
prostriedky. Keďže táto odmena mu bude vyplácaná v mesačných splátkach, obec ešte 
môže použiť voľné peňažné prostriedky. 

  
16.  Záver 
Keďže žiadne ďalšie otázky neboli, starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 
uzatvoril 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21.35 hod. 

 
 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 10. 2. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ...................................                                                                         ..................................... 
 
   Bc. Žaneta Bottliková                                                                               Miroslav Dojčán 
prednostka obecného úradu                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                  Ing. Pavol Kováč                 ........................................... 
                                                  
 
                                                       Zoltán Krizsan                       ...........................................        
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