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P o z v á n k a 
na 4. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  

ktoré sa uskutoční dňa 28. 12. 2011 v čase o 18.00 h  
v kancelárii starostu v budove Obecného úradu 

 
 

Navrhovaný program : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa. 
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 
4. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 
5. Návrh VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za 

ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 
7. Záver 

 
 
Vo Veľkom Kýre dňa 19.12. 2011 
 
 
 
 
        Miroslav Dojčán 
             starosta 
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Z á p i s n i c a 
z 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 28. 12. 2011  
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
4. 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. Pri otvorení zasadnutia nebol prítomný Alexej 
Janík. Starosta ďalej predniesol návrh programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa 
k navrhovanému programu alebo jeho doplnenie.  
 

- Ing. Pavol Kováč žiadal doplniť program o  interpelácie poslancov. 
 

Hlasovanie za navrhnutý program doplnený o interpelácie poslancov: 
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 
 

návrh bol schválený 
 
2 . Určenie zapisovateľa 
 
Starosta určil ako zapisovateľku Ing. Žanetu Bottlikovú. 
 
 
3. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Valaška a JUDr. Gabriela Bóbová     
Za overovateľov boli určení: Jozef Sládeček a Ladislav Kazán 
 
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 
 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 
 

 
návrh bol schválený  
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4. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 
 
Starosta uviedol, že dané VZN o dani z nehnuteľnosti bolo opravené podľa pokynov 
prokurátorky, išlo skôr o administratívne chyby, podstata VZN ani sadzby daní sa 
nezmenili. 

- Mgr. Ladislav Kottlík mal otázku či dané VZN bude platné od 1.1.2012. 
- Starosta odpovedal, že keďže sa sadzby nezmenili, od 1.1.2012 sa nič nezmení, dane 

budú vyberané v nezmenenej výške. 
 
Hlasovanie za schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti: 
 

Prítomní: 11 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 1 
 
Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík 

 
návrh bol schválený  

 
 

Uznesenie č. U-51/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
s c h v a ľ u j e 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o dani z nehnuteľnosti. 
 

 
5. Návrh VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za 
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
Starosta uviedol, že v návrhu VZN sa zmenili najmä sadzby dane. Po prijatí eura sa sadzby 
nemohli zaokrúhľovať tak teraz sa pristúpilo k tomu, že sa sadzby o niečo zvýšili a teraz by 
tvorili ucelenejšie sumy. Zmeny sa robili najmä kvôli vyrubovaniu daní podľa nesprávneho 
kritéria napr. pri dani za užívanie verejného priestranstva musia byť sadzby vymedzené na 
m2 zabratej plochy, v predchádzajúcom VZN to boli sadzby za napr. jeden tržničný stôl, 
jedno auto do 3,5 t atď. Tieto sadzby boli prerátané na  m2 a v navrhovanom VZN sa 
minimálne líšia od predchádzajúcich sadzieb. Starosta uviedol, že najviac by mohlo 
v prípade schválenia zasiahnuť obyvateľov zmena sadzby dane za komunálny odpad z 0,023 
eur/osoba/deň na 0,027 eur/osoba/deň. Tým pádom by obyvateľ nezaplatil ročne 8,40 eur ale 
táto suma by sa zvýšila na 9,86 eur. 
 

- Ing. Pavol Kováč sa pýtal, že prečo to trvalo tak dlho kým sa pristúpilo 
k schvaľovaniu týchto VZN. 

- Starosta odpovedal, že si to vyžadovalo čas, a tiež sa vyskytli iné záležitosti, ktoré 
spomalili tento priebeh. 
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- Ing. Pavol Kováč mal pripomienku ohľadom potreby predloženia Obecnému 
zastupiteľstvu ročného vyúčtovania odvozu odpadu externou firmou a pred 
získaním tejto informácie sa nedá o danej sadzbe rozhodnúť. 

- Starosta odpovedal, že obec nemá k dispozícii ešte poslednú faktúru za mesiac 
december. Tiež dodal, že celkové náklady budú podľa odhadov nižšie než boli v roku 
2010 ale aj tak obec dopláca na odvoz TKO nemalú čiastku. Starosta ďalej 
poznamenal, že celoslovenský priemer sadzby za odvoz TKO je okolo 21 eur/rok, 
pričom naša obec má sadzbu 8 eur za rok. 

- JUDr. Gabriela Bóbová poznamenala, že tým je naša obec známa, že tu máme najnižší 
poplatok za TKO. 

- Zoltán Krizsan na to reagoval, že dôvodom najnižšej sadzby bolo to, aby ľudia 
nevynášali odpad na iné miesta ale aby ho zbierali do nádob na odpad. 

- JUDr. Gabriela Bóbová dodala, že OZ sa dohodlo pri prechode na externý spôsob 
odvozu odpadu, že sa nebude daná sadzba zvyšovať. 

- Ing. Alexander Szabó poznamenal, že by sa mal brať ohľad aj na vysokú čiastku, 
ktorú obec musí doplácať pri zbere odpadu. 

- Zoltán Krizsan reagoval, že to bolo práve kvôli tomu aby obyvatelia neznečisťovali 
okolie obce, ale aby smeti končili tam, kde patria.  

- László Csepedi mal otázku, že prečo zvyšovať sadzbu za odvoz odpadu ak celkové 
náklady na odpad sa znížilo oproti minulému roku. 

- Starosta odpovedal, že dôvodom je rozvoj obce v iných smeroch napr. vyasfaltovanie 
ďalších ulíc, modernizácia osvetlenia atď... 

- Ladislav Kazán poznamenal, že pred príchodom externej spoločnosti bol prísľub, že 
obyvateľstva sa nedotkne prechod na externý zber odpadu v obci.  

- Starosta odpovedal, že prisľúbil, že po prechode na externý zber sa zvýšia kvality 
týchto služieb, čo sa aj stalo. Ďalej uviedol, že obec sa musí snažiť byť sebestačnou, 
keďže nevieme koľko dostaneme od štátu formou podielových daní. 

- László Csepedi uviedol, že šetriť by sa dali peniaze aj učením obyvateľov na 
separovaný zber. Chýbajú reklamy a prednášky na túto tému. 

- Mgr. Ladislav Kottlík poznamenal, že by išlo o zvýšenie o 18 %. 
- Jozef Sládeček prišiel s návrhom nemeniť sadzbu za odvoz TKO a zvýšiť také dane, 

ktoré by sa tak priamo nedotkli všetkých ľudí (najmä tých v horších finančných 
situáciách), keďže za odpad musí zaplatiť každý občan. Zvýšiť tak napríklad 
poplatky za zabratie verejného priestranstva, parkovania na verejnom priestranstve 
a podobne. 

- Ing. Alexander Szabó sa spýtal, že ak chýbajú peňažné prostriedky, či každý občan 
zaplatil tento poplatok za TKO. A ak nie tak navrhol zverejnenie týchto neplatičov. 

- Starosta poznamenal, že na to aby toto VZN bolo od nového roka právoplatné táto 
schôdza sa mala konať pred dvoma týždňami, ale nestihlo sa to. 

- Zoltán Krizsan poznamenal, že tým pádom toto VZN nadobudne platnosť až od roku 
2013 

- Starosta ďalej uviedol, že sadzba za psa sa zvýšila z 3,31 na 3,50 eur za psa/rok. 
Výherné hracie automaty sadzba z 16,61 na 17 eur. Sadzba za ubytovanie zostala 0,3 
eur/osoba. Sadzba za dočasné parkovanie bola vypustená z poplatkov, keďže 
prokurátorka upozornila obec, že daný bod bol vypustený zo zákona. 

- Mgr. Ladislav Kottlík navrhol odročiť hlasovanie o danom bode programu. 
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Hlasovanie za odročenie schválenia VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného 
priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie 
prístroje a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 
 

Prítomní: 11 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 1 
 
Zdržal sa: Ing. Peter Čapucha 

 
návrh bol schválený  

 
 

Uznesenie č. U-52/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
o d r o č u j e 

 
schválenie VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za 
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

 
6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 
 
Starosta vyzval poslancov aby sa pýtali na konkrétne body návrhu rozpočtového opatrenia. 

- Mgr. Ladislav Kottlík mal otázky ohľadne príjmovej časti rozpočtu kde figurovali 
príjmy na prenesené kompetencie – najmä na ZŠ s MŠ, ktoré má obec od Krajského 
školského úradu. 

- Starosta vysvetlil na aký účel boli tieto príjmy Základnej škole poukázané.  
- Ing. Pavol Kováč mal otázku týkajúcu sa modernizácie plynovej kotolne, keďže tu 

vzniká rozdiel medzi príjmovou stranou a výdavkovou. 
- Starosta odpovedal, že sme museli podľa žiadosti o dotáciu z envirofondu prispieť 

spolufinancovaním vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov. 
- Poslanci upozornili starostu, že neboli informovaní o zrealizovaní toho projektu. 

Vyzvali ho aby v budúcnosti boli v čas informovaní. 
- Mgr. Ladislav Kottlík mal otázku, že v akej miere bola plánovaná rekonštrukcia 

plynovej kotolne vo Veľkom kultúrnom dome zrealizovaná. 
- Starosta uviedol, že bola daná kotolňa zrekonštruovaná, sú tam nové kotle, nový 

komín, celkové vykurovanie by malo byť v budúcnosti rentabilnejšie. 
- Mgr. Ladislav Kottlík sa spýtal či aj radiátore sa vymenili. Keďže v pôvodnom 

zámere boli tiež zakomponované. 
- Starosta odpovedal, že nie, prvýkrát tento projekt neprešiel, a druhýkrát bol tento 

projekt podaný už bez výmeny radiátorov, vďaka čomu projekt bol úspešný. Ďalej 
starosta vysvetlil podrobnejšie fungovanie vykurovania daného objektu. 

- Ing. Pavol Kováč podotkol, že ako poslanec by si želal byť častejšie informovaný. 
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- Alexej Janík dodal, že všetko závisí od komunikácie s čím Ing. Ľudovít Valaška 
súhlasil. 

- Zoltán Krizsan mal výhrady na zvýšenie výdavkovej položky rozpočtu týkajúcej sa 
rekonštrukcie kultúrneho parku. 

- Starosta odpovedal, že sa počas rekonštrukcie vyskytli nové nevyhnutné náklady ako 
boli napr. obrubníky okolo vyasfaltovanej plochy a podobne. 

- Ing. Pavol Kováč mal otázku ohľadom prenájmu miestnosti pri obecných garážach.  
- Starosta odpovedal, že daná miestnosť bola vydaná do prenájmu. Táto budova od 

posledného nájmu bola nefunkčná, káble boli odstrihnuté, omietka opadaná.. 
Miestnosť bola ponúknutá miestnemu obyvateľovi aby tam mohol s deťmi aj 
s ostatnými obyvateľmi precvičovať obranné športy. On si danú miestnosť vybavil na 
vlastné náklady žinenkami a iným príslušenstvom. A ponúka daný šport širokej 
verejnosti. 

- Alexej Janík sa spýtal, že koľko platí za danú miestnosť nájomné. 
- Starosta odpovedal, že cena nájomného je procese jednania. Starosta tiež poznamenal, 

že obec poskytuje iným športovým skupinám priestory bezplatne, a tu tiež sa jedná 
o športové vyžitie. 

- Alexej Janík odpovedal, že to takto treba predostrieť poslancom a opäť upozornil na 
nedostatočnú komunikáciu medzi poslancami a starostom. 

- Ing. Pavol Kováč sa spýtal, aké nájomné platí firma za vysielač na dome smútku. 
- Starosta odpovedal, že žiadne nakoľko má obec zabezpečený internet od tohto 

dodávateľa zadarmo. 
- Alexej Janík mal tiež otázku týkajúcu sa optických káblov, ktoré mali byť firmou 

Connectel zavedené v obci. 
- Starosta odpovedal, že prebiehajú rokovania s danou spoločnosťou o najvýhodnejších 

podmienkach. Ale problém je v stĺpoch na ktorých by dané káble mali byť vedené, 
keďže obec by potrebovala nájomnú zmluvu alebo prísľub od elektrární, že na 
daných stĺpoch môžu byť optické káble vedené. 

- Ing. Pavol Kováč oponoval, že obec platí nájomné za prenájom miest na daných 
stĺpoch. 

- Starosta odpovedal, že neplatíme nič, dané zmluvy na obecnom úrade nie sú. 
A podľa účtovníctva sa ani po minulé roky za takýto nájom neplatilo. V súčasnosti sa 
pracuje na tom aby sa daná nájomná zmluva podpísala. 

- Starosta ďalej informoval, že v starom zdravotnom stredisku je vypnutý prívod  
zemného plynu. 

- László Csepedi sa pýtal na dôvody odpojenia od plynu 
- Starosta odpovedal, že dôvodom sú neuhradené účty za plyn. 
- Starosta navrhol, že ak tam nebude žiadny nájomník, moholo by sa dané bývalé 

zdravotné stredisko použiť ako nové zdravotné stredisko pre praktického lekára. 
- Ing. Pavol Kováč podotkol, že nie je isté vzhľadom na stav budovy, že by hygiena 

povolila v daných priestoroch prevádzku lekára. 
- Mgr. Ladislav Kottlík sa spýtal na situáciu s bývalou Materskou školou na Apátskej 

ulici (bývalé jasle). 
- Starosta odpovedal, že Múzeum malo danú budovu vo vlastníctve, bolo vyhlásené 

verejné obstarávanie na odstránenie danej stavby, vyhrala ju jedna firma, ktorá 
stavbu odstránila. Pozemok sa tam skladá z viacerých kúskov, ktoré sú v rôznych 
vlastníctvach. 
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- Alexej Janík sa následne pýtal na prenájom priestorov v kultúrnom dome (bar). 
- Starosta uviedol, že pani Krčmáriková ukončila s obcou nájomnú zmluvu a tieto 

miestnosti boli pridelené do prenájmu inému záujemcovi o nájom týchto priestorov, 
pričom výška nájmu a podmienky zostali nezmenené. 

- Poslanci sa uviedli starostovi, že minulom období obecné zastupiteľstvo rozhodovalo 
o výške nájomného. 

- Starosta odpovedal, že zmena výšky nájomného nenastala. 
- Ing. Pavol Kováč upozornil starostu, že poslanci dohliadajú na hospodárenie 

s majetkom obce, a tým pádom určujú výšku nájomného. 
- Starosta odpovedal, že zákon mu neukladá prejednávať výšku nájomného, ktorá sa 

nezmenila obecným zastupiteľstvom. 
- JUDr. Gabriela Bóbová navrhla spýtať sa prokurátora na dané nejasnosti. 
- Starosta odpovedal, že už pred viacerými rokmi sa prokurátor mohol zavolať na 

zasadnutie, aby boli poslancom aj starostovi jasné právomoci. 
- Alexej Janík doplnil, že doteraz sa všetko takto prejednávalo. 
- Zoltán Krizsan dodal, že o všetkom sa rozhodovalo na OZ. 
- Poslanci upozornili, že v rozpočtových opatrenia sa nachádza položka, v ktorá bola 

prekročená vyše o 100 %.  
- Starosta odpovedal, že jedná sa o rekonštrukciu kultúrneho parku. Pôvodne rozpočet 

počítal s výdavkami na rekonštrukciu a úpravu parku sumou 5 000 eur. Plnenie bolo 
vo výške 10 829,83 eur. Tieto prostriedky boli ubraté z položiek, v ktorých nenastalo 
čerpanie podľa schváleného rozpočtu. 

- Mgr. Ladislav Kottlík mal otázku týkajúcu sa kapitálových výdavkov v rozpočtovom 
opatrení č. 2.  

- Starosta odpovedal, že bol podaný projekt na rekonštrukciu starej časti obecného 
úradu, ktorý bude zahŕňať, zateplenie, výmena strechy, výmenu okien, novú 
plynovú kotolňu. Projektová dokumentácia je podaná na Ministerstve životného 
prostredia a čaká na schválenie – termín schválenia by mal byť približne v marci 
2012. Projektantom je Ing. Haršáni, ktorý tiež pripravil projekt na rekonštrukciu 
strechy telocvične a školskej jedálne. Ďalší projekt – zlepšenie zberu odpadu v obci 
pripravila firma zo Šale, tu sa ale nejednalo o technické výkresy, išlo o prípravu 
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, keďže sa 
jedná o nákup traktoru a kontajnerov. Prostriedky, ktoré boli vynaložené na 
vypracovanie projektových dokumentácií, sa obci vrátia po schválení projektu 
príslušným ministerstvom. Starosta tiež uviedol, že je v pláne aj rekonštrukcia          
B-pavilónu ZŠ, ktorá by zahŕňala výmenu okien, strechy, kúrenia, podláh atď. 
Starosta ďalej uviedol, že sa podieľa na projektoch súvisiacich s vytvorením 
kamerového systému v obci, a tiež získaním prostriedkov na obecné slávnosti na rok 
2012. Čo sa týka obecných slávností, ak by daný zámer prešiel, výdavky na 
organizáciu týchto slávností by boli bez spolufinancovania obce, tento projekt je 
viazaný na cezhraničnú spoluprácu obcí, čiže by boli pozvaní obyvatelia 
z družobných obcí.   

- Starosta ďalej uviedol, že mu nie je jasné vážne narušenie rozpočtu. Jediná položka, 
čo bola vo vážnejšej miere prekročená bola na Kultúrny park a to z dôvodu aby tá 
rekonštrukcia bola dokončená – nechýbali napr. obrubníky okolo vyasfaltovanej 
plochy aby sa tá následne neznehodnotila.  



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

 

-8- 

- Ing. Alexander Szabó sa spýtal na položku bežných výdavkov t.j. transfer pre Súbor 
ľudového tanca a citary Mórinca. 

- Starosta odpovedal, že išlo o preplatenie nákladov súvisiacich s dopravou Súboru na 
vystúpenie, ktoré bolo schválené OZ.  

- Mgr. Ladislav Kottlík sa spýtal, či dôchodcovia dostali vianočné dary od obce. 
- Ing. Pavol Kováč odpovedal, že daná položka bola v rozpočte. 
- Starosta dodal, že dôchodcovia dostali 5 eur-ové poukážky ako každý rok a kalendár 

na rok 2012 s motívom pápeža. Tieto poukážky s kalendármi boli doručené 
pracovníkmi OÚ. 

- Zoltán Krizsan uviedol, že počul sťažnosti ohľadom toho, že tieto kalendáre boli len 
v slovenskom jazyku. 

- Starosta odpovedal, že maďarské kalendáre majú dôchodcovia od kňaza a k nemu sa 
takéto sťažnosti nedostali. 

- Mgr. Ladislav Kottlík doplnil, že tie si dôchodcovia kupujú. 
- Poslanci ďalej upozornili, že v obecnej televízii nie sú vždy titulky uvedená aj 

v jazyku národnostnej menšiny. 
- László Csepedi ďalej uviedol, že občan maďarskej národnosti musí mať umožnené 

aby si informácie mohol čítať  vo svojom materinskom jazyku. 
- Ing. Pavol Kováč mal pripomienku ohľadom p. Vörösovej, ktorá podala žiadosť na 

OÚ a na svoju žiadosť nedostala odpoveď. 
- Starosta odpovedal, že ide o pani, ktorá si zlomila ruku a žiada o odškodnenie obec. 

Ďalej uviedol, že v danej veci bude konať, vopred si musel vyhľadať zmluvy 
o nebytových priestoroch a priestranstvách pred nimi, naštudovať zákon a v krátkej 
dobe sa daná žiadosť vybaví.  

- Ing. Pavol Kováč sa spýtal, prečo bola použitá cudzia plošina pri prácach v dedine, 
keď obec takúto plošinu vlastní. 

- Starosta uviedol, že cudziu plošinu obec nepoužíva, v danom prípade išlo 
o objednávku občanov a realizoval ju súkromný podnikateľ. V jednom prípade aj 
obec objednala u daného podnikateľa plošinu, keďže ide o dlhšiu plošinu a obecná 
nedosiahla k neónu na Malej Pažiti.    
  
 

 
Hlasovanie za schválenie 2. Rozpočtového opatrenia k 28.12.2011 : 
 

Prítomní: 10 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 5 
 
Zdržal sa: JUDr. Gabriela Bóbová, Ladislav Kazán, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. 
Alexander Szabó 

 
návrh bol schválený  
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Uznesenie č. U-53/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
s c h v a ľ u j e  

 
a) 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 
úpravu rozpočtu obce Veľký Kýr na rok 2011 nasledovne: 

 
Rozpočtové opatrenie č. 2 k 28.12.2011 

 
Prijmová časť v EUR 

Bežné príjmy:  
- výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve -  20 178,27 
- daň z pozemkov + 27 000,00 
- poskytnuté návratné finančné výpomoci Vendelín Zaťko  +  3 000,00 
Transfery ZŠ s MŠ 
-ZŠ normatívne finančné prostriedky 
-Kreditový príplatok 
-Odchodné učiteľom 
-Vzdelávacie poukazy 
-Dopravné žiakom 
-Dopravné žiakom r. 2010 
-Zdravotný asistent 
-Účelové prostriedky pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia 
-Účelové prostriedky pre MŠ 
Originálne kompetencie  
-MŠ, ŠJ, ŠKD 
-Vlastné príjmy 

 
   - 3 848,00 
   +   397,00 
  + 1 377,00 
  + 6 311,00 
    +  315,00 
         + 5,00 
  + 2 880,00 
     + 600,00 
  + 3 581,00 
  
 
 + 4 757,00 
- 20 035,00 

Kapitálové príjmy:  
- Transfer zo ŠR – Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania 
VKD 

+ 92 478,74 

- Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov - 34 411,00 
 
Úprava príjmov spolu: 

 
+ 64 289,27 
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Výdavková časť v EUR 
Bežné výdavky  
- Údržba hydromelioračných kanálov     - 5 426,60 
- Obecné slávnosti, kultúrne akcie     - 4 029,78  
- Poskytnuté návratné finančné výpomoci Vendelín Zaťko    + 4 000,00 
- Prenájom a nájom dopravných prostriedkov        - 150,00 
- Transfer pre súbor ľudového tanca a citary Mórinca       + 150,00 
- Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení VKD     - 1 500,00 
- Palivá, mazivá, oleje – TKO BOBR     - 3 241,80 
- Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – Verejná zeleň    + 1 873,00 
- Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - cintorín      +  842,80 
- Spoločenské podujatia – obč. obrady, deň detí, mikuláš       -  600,00 
- Transfer – Čerdafest 2011       + 200,00 
- Telekomunikačná technika       + 392,98 
- Špeciálny materiál požiarnej ochrany – hasiaci prístroj       + 262,80 
- Vlastné príjmy ZŠ s MŠ  - 20 035,00 
Kapitálové výdavky  
Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania VKD  + 98 630,04 
Stavebné úpravy OÚ  - 17 950,00 
Rekonštrukcia a modernizácia TJ  - 10 000,00 
Materiál pre zabezpečenie zvuku a obrazu – vysielanie TV    - 2 000,00 
Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia – oddychová zóna    - 3 000,00 
Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia – kultúrny park   + 5 829,83 
Projektová dokumentácia – rekonštrukcia starej budovy OÚ      + 960,00 
Projektová dokumentácia – rekonštrukcia strechy telocvične      + 330,00 
Projektová dokumentácia – rekonštrukcia strechy škol. jedálne      + 516,00 
Projektová dokumentácia – zlepšenie zberu odpadu v obci   + 1 800,00 
Úprava výdavkov obce:      + 47 854,27 

Úprava výdavkov ZŠ s MŠ s VJSaM      + 16 435,00 

Úprava výdavkov spolu      + 64 289,27 

 
 
 

b) 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 úpravu rozpočtu 
pre ZŠ s MŠ s VJSaM na rok 2011 nasledovne: 
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Príjmová časť rozpočtu ZŠ s MŠ s VJSaM v EUR 

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ s VJSaM - 1 461,00 
Úprava príjmov spolu: - 1461,00 
 
 
Výdavková časť rozpočtu ZŠ s MŠ s VJSaM v EUR 

Transfery ZŠ s MŠ 
-ZŠ normatívne finančné prostriedky 
-Kreditový príplatok 
-Odchodné učiteľom 
-Vzdelávacie poukazy 
-Dopravné žiakom 
-Dopravné žiakom r. 2010 
-Zdravotný asistent 
-Účelové prostriedky pre žiakov zo soc. znevýh. prostredia 
-Účelové prostriedky pre MŠ 
Originálne kompetencie  
-MŠ, ŠJ, ŠKD 

 
   - 3 848,00 
   +   397,00 
  + 1 377,00 
  + 6 311,00 
    +  315,00 
         + 5,00 
  + 2 880,00 
     + 600,00 
  + 3 581,00 
  
 + 4 757,00 

 
Úprava výdavkov spolu:      + 16 435,00 
 
 
 
Výdavková časť rozpočtu ZŠ s MŠ s VJSaM v EUR 

Výdavky ZŠ s MŠ s VJSaM z vlastných príjom - 1 461,00 
Úprava príjmov spolu: - 1461,00 
 
 
 
6. Interpelácie poslancov 
 
Starosta uviedol, že už v rámci predchádzajúcich bodov prebiehali interpelácie poslancov, ale 
naďalej vyzval poslancov, aby sa pýtali na ďalšie informácie, ktoré ich zaujímajú. 

- Ing. Alexander Szabó vyjadril potrebu častejšieho stretávania sa na schôdzach.  
- László Csepedi sa spýtal na situáciu s miestnym praktickým lekárom, keďže na 

poslednom stretnutí dal starosta prísľub, že sa s ním porozpráva o sťažnostiach 
občanov. 

- Starosta odpovedal, že komunikoval s lekárom, ktorý uviedol, že má istý osobný názor 
na to ako tu rieši. Lekár uviedol, že množstvo užívaných liekov tu v obci znížil na 
polovicu. A tiež vyjadril presvedčenie, že tú prácu, ktorý si tu v obci robí, robí dobre. 
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7. Záver 
 
Keďže žiadne ďalšie otázky neodzneli, starosta sa poďakoval všetkým prítomným za 
účasť a uzatvoril 4. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20:30 hod. 
 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 9.1.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ...................................                                                                         ..................................... 
 
   Ing. Žaneta Bottliková                                                                        Miroslav Dojčán 
prednostka obecného úradu                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:          
 
 
       Jozef Sládeček                                 ........................................... 
                                                  
 
                                                  
      Ladislav Kazán                                ...........................................                                                       
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