
OBEC VEĽKÝ  KÝR  

941 07   Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1 

 

 
 

P o z v á n k a 

na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  

ktoré sa uskutoční dňa 7. 10. 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. Návrh záverečného účtu obce za rok 2010,  

Správa kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010 
6. Návrh VZN 1/2011 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, pri zriaďovaní, 

oprave a údržbe nadzemných a podzemných komunikácií každého druhu na území 
obce Veľký Kýr 

7. Návrh VZN 2/2011 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia 
8. Návrh na zriadenie obecnej polície 
9. Žiadosti občanov  
10. Organizačné otázky – zmena stravnej jednotky 
11. Diskusia, interpelácia poslancov. 
12. Záver. 

 

 

Vo Veľkom Kýre dňa 22. 9. 2011 

        Miroslav Dojčán 
             starosta 
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Z á p i s n i c a 

z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Dátum konania: 7. 10. 2011  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

4. 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. Svoju neprítomnosť ospravedlnila pani poslankyňa: JUDr. Gabriela 
Bóbová. Starosta ďalej predniesol návrh programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa 
k navrhovanému programu alebo jeho doplnenie.  

 
- Jozef Sládeček žiadal doplniť program o prehodnotenie všeobecne záväzných 

nariadení. 
- Starosta navrhol prejednať túto tému v bode Diskusia, interpelácia poslancov. 
- Jozef Sládeček súhlasil. 

 
Hlasovanie za navrhnutý program: 
 

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

návrh bol schválený 
 
2 . Určenie zapisovateľa 
 
Starosta určil ako zapisovateľku Ing. Žanetu Bottlikovú. 
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3. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Alexej Janík a Jozef Sládeček     
Za overovateľov boli určení: László Csepedi a Ing. Peter Čapucha 
 
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 
 

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

 
návrh bol schválený  

 
4. Kontrola uznesení 
 
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrole uznesení, poslancom poskytla 
vypracovaný materiál, ktorý jej bol uznesením zadaný na vypracovanie, ktorý je v prílohe 
tejto zápisnice. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 
 

- Ing. Pavol Kováč mal pripomienku k uzneseniu č. U-33/2011, že pri hlasovaní 
o platových pomeroch starostu sa nehlasovalo o zvýšení platu mesačného platu 
starostu o 23,3 %. Poznamenal, že poslanci OZ neznížili plat starostu ale ponechali 
predchádzajúci plat a o percentách nebola reč. 

- Ing. Peter Čapucha poznamenal, že plat zostal rovnaký. 
- Ing. Pavol Kováč reagoval, že o navyšovaní platu sa nehlasovalo. 
- Starosta poznamenal, že jeho plat sa nenavýšil a zostal rovnaký.  
- Ing. Pavol Kováč navrhol aby hlavná kontrolórka preverila na základe zvukového 

záznamu či odznelo pri hlasovaní o plate starostu zvýšenie platu starostu o 23,3 %. 
- Ing. Alexander Szabo zdôraznil, že otázka bola položená naslednovne: Či ponechať 

pôvodný plat starostovi alebo nie? A rozhodli sme sa my poslanci ponechať. 
- Ing. Pavol Kováč odpovedal, že áno rozhodli sme sa ponechať, nie navýšiť. 

 
Hlasovanie za návrh Ing. Pavla Kováča o poverení hlavnej kontrolórky obce či bolo 
hlasovanie o navýšení platu starostu o 23,3 %: 
 
 

Prítomní: 10 za: 6 proti: 2 zdržali sa: 2 
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Za: Alexej Janík, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Pavol Kováč, Zoltán Krizsan, Jozef Sládeček, Ing. 
Alexander Szabó 
Proti: László Csepedi, Ing. Peter Čapucha 
Zdržali sa: Ladislav Kazán, Ing. Ľudovít Valaška 

 
 

návrh bol schválený  
 

 
Uznesenie č. U-41/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 

p o v e r u j e 
 
hlavného kontrolóra obce preverením pomocou zvukového záznamu či bolo hlasovanie 
o navýšení platu starostu o 23,3 % 
 

 
Hlavná kontrolórka následne odovzdala poslancom zoznam neplatičov miestnych daní a 
poplatkov na základe uznesenia č. U-37/2011 zo dňa 30. 6. 2011. 
 
5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2010 
 
Poslanci dostali na preštudovanie Záverečný účet obce za rok 2010. Hlavná kontrolórka 
prečítala svoje stanovisko k záverečnému účtu obce a navrhla poslancom OZ schváliť 
Záverečný účet obce za rok 2010 bez výhrad. 

- Mgr. Ladislav Kottlík mal dotaz, že záverečná časť mohla byť viac rozpísaná 
a zdôraznený fakt, že záporný rozpočtový výsledok hospodárenia bol vykrytý 
prostriedkami z finančných operácií, ktoré tvorili prostriedky z predchádzajúcich 
rokov a úvery. 

 
Hlasovanie za schválenie Záverečného účtu obce za rok 2010 bez výhrad: 
 

Prítomní: 10 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 1 
 
Zdržal sa: Zoltán Krizsan 

 
návrh bol schválený  
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Uznesenie č. U-41/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010, 
 

s c h v a ľ u j e 
 
Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 
 
6.  Návrh VZN 1/2011 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, pri zriaďovaní, oprave 
a údržbe nadzemných a podzemných komunikácií každého druhu na území obce Veľký Kýr 
 
 
Starosta poznamenal, že obec takéto VZN nemala a riadila sa výlučne len podľa zákona, kde 
pri každej rozkopávke miestnej komunikácie bol občan povinný zaplatiť 99,50 €. Zákon ďalej 
hovorí, že tento poplatok môže obec svojim VZN upraviť. V návrhu VZN č. 1/2011 je sadzba 
upravená v závislosti od počtu dní rozkopávky. 
 

- Jozef Sládeček mal otázku či dané VZN rieši aj podmienky pre rozkopávky. 
- Ing. Pavol Kováč navrhol stanoviť dennú sadzbu za rozkopávku na 3 eur, aby 

občania mali motiváciu skôr dokončiť rozkopávku a dať vozovku a okolie do 
pôvodného stavu. 

- Jozef Sládeček navrhuje 5 eur za deň rozkopávky. Tiež poznamenal, že keby 
rozkopávky neboli spoplatnené, mohlo by sa rozkopávky objavovať na každom 
kroku aj bez vážnejšieho dôvodu. Ďalej sa pýtal či je vo VZN stanovená následná 
úprava komunikácie a kto bude poverený kontrolou. 

- Starosta odpovedal, že komunikácia sa podľa VZN má upraviť do pôvodného stavu, 
ak sa tak nestane je hrozba sankcií. 

- Ing. Pavol Kováč poznamenal, že ten koho rozkopávka bude trvať kratšie nech aj 
zaplatí menej. 

- Mgr. Ladislav Kottlík sa spýtal, či obec môže dať úľavu zo zákonom stanoveného 
poplatku. 

- Starosta odpovedal, že jedine obec svojim VZN môže znížiť tento poplatok, po 
splnení podmienok na zníženie tejto sadzby. 
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- Zoltán Krizsan mal dotaz či toto VZN sa bude vzťahovať len na obecné pozemky 

alebo aj na súkromné. 
- Starosta odpovedal, že na všetky miestne komunikácie, ktoré ma obec v správe. 
- László Csepedi sa pýtal či sa VZN týka aj priestranstiev vedľa miestnych 

komunikácií. 
- Mgr. Ladislav Kottlík poznamenal, že miestne komunikácie nie sú len cesty ale aj 

miestne inžinierske siete. 
- Starosta doplniť, že o tom či sa na dané rozkopanie vyžaduje výber poplatku, 

rozhodne poverený pracovník OÚ. 
- Ing. Pavol Kováč mal otázku, že kto bude rozhodovať o zvýšení sadzby na 

päťnásobok a za akých okolností to bude možné. 
- Starosta odpovedal, že je to v právomociach správneho orgánu, ktorý toto rieši 

a vyplýva to zo zákona. 
- Ing. Pavol Kováč sa spýtal či je týmto orgánom Stavebný úrad. 
- Starosta odpovedal, že príslušným v tomto konaní je obecný úrad a poplatok spolu so 

všetkými sankciami nemôže presiahnuť 5násobok zákonom určenej sadzby. 
- Zoltán Krizsan navrhol 3 eurá za každý začatý deň práce. 
- Mgr. Ladislav Kottlík sa spýtal, že či maximálna doba rozkopávky bola daná 

zákonom alebo vypracovateľov VZN.  
- Starosta odpovedal, že zákon neurčuje dobu rozkopávky, tento počet dní bol 

stanovený na základe predchádzajúcich žiadostí o rozkopávky. 
 
 
Hlasovanie za návrh VZN č. 1/2011 po zmene, ktorý navrhol Zoltán Krizsan t.j. zníženej 
dennej sadzby v článku 6 ods. 1 bod 2 na 3 eur za každý začatý deň: 
 
 

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

 
návrh bol schválený  

 
 

Uznesenie č. U-42/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
s c h v a ľ u j e 

 
VZN č. 1/2011 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, pri zriaďovaní, oprave a údržbe 
nadzemných a podzemných komunikácií každého druhu na území obce Veľký Kýr so 
zmenou článku 6 ods. 3 číslo 2 na sadzbu 3 eurá za každý začatý deň. 
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7.  Návrh VZN 2/2011 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia 
 
Starosta oboznámil poslancov, že ide o VZN, ktoré bolo potrebné po prejednaní 
s prokurátorkou upraviť a prispôsobiť aby malo zákonom určený obsah. Ďalej poznamenal, 
že v súčasnosti je dané VZN v poriadku.  
Mgr. Ladislav Kottlík opustil zasadaciu miestnosť.  
 
Keďže neboli žiadne otázky starosta navrhol hlasovať za schválenie VZN č. 2. 
 
Hlasovanie za návrh VZN č. 2/2011 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia: 
 

Prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
Mgr. Ladislav Kottlík - neprítomný 

 
návrh bol schválený  

 
 

Uznesenie č. U-43/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
r u š í 

 
VZN č. 5/2008 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia zo dňa 16. 12. 2008, ktoré bolo schválené 
uznesením č. 140/2002-OZ, 
 

s c h v a ľ u j e 
 
VZN č. 2/2011 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia. 
 
 
 
8.  Návrh na zriadenie obecnej polície 
 
 
Starosta načrtol možnosť zriadenia obecnej polície v obci, ktorú rozpísal v dôvodovej správe. 
Dôvodová správa obsahovala dôvody aj možnosti vzniku obecnej polície.  Následne otvoril 
rozpravu k danému bodu programu.  

- Ing. Pavol Kováč navrhol priamo pristúpiť k hlasovaniu s odôvodnením, že daná 
téma bola už prejednaná na osobných stretnutiach starostu s poslancami. 

- Mgr. Ladislav Kottlik sa vrátil do zasadacej miestnosti. 
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- Keďže neboli žiadne ďalšie dotazy starosta pristúpil k hlasovaniu o návrhu na 

zriadenie obecnej polície. 
 
Hlasovanie za návrh o zriadení obecnej polície: 
 

Prítomní: 10 za: 1 proti: 8 zdržali sa: 1 
 
Za: Jozef Sládeček, 
Proti: Lászlo Csepedi, Ing. Peter Čapucha , Alexej Janík, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Pavol 
Kováč, Zoltán Krizsan, Ing. Alexander Szabó, Ing. Ľudovít Valaška 
Zdržal sa: Ladislav Kazán 

návrh nebol schválený  
 
 

Uznesenie č. U-44/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
n e s c h v a ľ u j e 

 
zriadenie obecnej polície. 
 
 
9. Žiadosti občanov  
 
Starosta predniesol žiadosť občana obce Jozefa Ševčíka, ktorý žiadal o odkúpenie fekálneho 
vozidla. Starosta oboznámil prítomných, že toto fekálne vozidlo je vo vlastníctve obce a tiež 
si vyžaduje časté servisné opravy vzhľadom k svojmu stavu. Následne vyzval poslancov aby 
sa k danej žiadosti vyjadrili. 

- Jozef Sládeček mal otázku, či už obec nepotrebuje fekálne vozidlo alebo či bola 
navrhnutá spolupráca s obcou. 

- Starosta odpovedal, že prebehli rokovania so žiadateľom, pozitívom pre obec by bolo 
zníženie nákladov súvisiacich s opravou a údržbou vozidla, ktoré je v zlom stave. 
Jozef Ševčík by následne vykonával dané služby pre obyvateľov. 

- Mgr. Alexander Szabó sa pýtal, či zostane Jozef  Ševčík naďalej zamestnancom obce. 
- Starosta odpovedal, že Jozef Ševčík bude dané služby ponúkať na základe živnosti 

alebo inej formy podnikania. 
- Následne bol vyzvaný pán Ševčík aby bližšie objasnil svoj zámer.  
- Jozef Ševčík navrhol, že za doteraz obvyklú cenu bude poskytovať služby pre potreby 

obce tj. 20 eur, obyvateľom bude služby poskytovať za 25 eur, pričom podotkol, že 
priemerná cena za tieto služby sa pohybuje nad 30 eur. Tiež poznamenal, že auto je 
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v zlom stave, a keď bude jeho osobným vlastníctvom, tak bude mať záujem ho 
udržiavať v čo najlepšom stave. 

- Starosta doplnil, že obec príde o poplatky za od obyvateľov za odvoz fekálií, ale 
takisto ubudnú výdavky spojené s opravou, pohonnými hmotami a mzdou pre 
zamestnanca, ktorý v súčasnosti vykonáva túto službu. 

 
Hlasovanie o odpredaji fekálneho vozidla a zmene spôsobu odvozu fekálií prostredníctvom 
externej firmy na základe zmluvy: 
 
 

Prítomní: 10 za: 9 proti:  0 zdržali sa: 1 
 
Zdržal sa: Ing. Pavol Kováč 

návrh bol schválený  
 
 

Uznesenie č. U-45/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
s c h v a ľ u j e 

 
odpredaj fekálneho vozidla a podpísanie zmluvy starostom obce o zabezpečení odvozu 
fekálií externou firmou. 
 
 
Druhou žiadosťou bola žiadosť p. Ladislava Deszata, dôchodcu, ktorý žiadal o finančný 
príspevok k platbe za obedy. Táto žiadosť bola odôvodnená výškou dôchodku a nutnými 
výdavkami dôchodcu. Starosta uviedol, že obec sa riadi určitými pravidlami pri prideľovaní 
finančných príspevkov k platbe za obedy, a sú občania, ktorí kritériá nespĺňajú. Naposledy 
dostal výnimku p. Száraz,ktorý žiadal o navrátenie fin. príspevku pre svojich rodičov,  ktorému 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výnimku. pre jeho dlhodobú prácu pre obec bez finančných nárokov. 
 

- Mgr. Ladislav Kottlík mal otázku či p. Ladislav Deszat dostáva v súčasnosti obedy. 
- Starosta odpovedal, že áno a platí si celú výšku poplatku za stravu. Keďže má 

opatrovníka, nespĺňa podmienku na príspevok od obce. Starosta poznamenal, že veľa 
občanov je v takejto situácii. 

- Mgr. Ladislav Kottlík poznamenal, že obec tým, že sprostredkuje rozvoz obedov plní 
svoju sociálnu funkciu. 
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Hlasovanie o žiadosti p. Ladislava Deszata o poskytnutí finančného príspevku k platbe za 
obedy: 
 
 

Prítomní: 10 za: 1 proti:  0 zdržali sa: 9 
 
Za: Ing. Ľudovít Valaška 

návrh nebol schválený  
 
 

Uznesenie č. U-46/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
n e s c h v a ľ u j e 

 
poskytnutie finančného príspevku k platbe za obedy pre p. Ladislava Deszata. 
 
 
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť p. Kataríny Verešovej o odstránenie/vypílenie stromu pri 
vchode na ihrisko, z dôvodu poškodenia a ohrozenia hrobu, ktorý sa nachádza pod 
spomínaným stromom padajúcimi konármi.  

- Starosta poznamenal, že ide asi o 60 ročnú lipu. A dal kolovať poslancom 
fotodokumentáciu o spomínanom strome, ktorú doručila žiadateľka. Tiež podotkol, 
že na výrub sa vzťahuje zákon. 

- Ing. Alexander Szabó poznamenal, že takýchto žiadostí by mohlo byť oveľa viac.  
- Alexej Janík pripomenul, že v minulosti už bolo uznesením v takejto veci rozhodnuté 

a boli orezané suché konáre stromu. 
- Jozef Sládeček dodal, že podľa fotodokumentácie nešlo o suché konáre ale skôr 

o následok víchrice. 
- Alexej Janík následne dodal, že treba strom zbaviť suchých konárov. 
- Starosta dodal, že bude v danej veci potupovať podľa zákona. 

 
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť Judity Želibovej, ktorá žiadala o odpredaj parcely 125/4, 
z dôvodu, že uvedenú parcelu nepretržite užíva od roku 1974, kedy ju ohradili so súhlasom 
obce. 

- Zoltán Krizsan sa spýtal, že kto chce danú parcelu odkúpiť, vzhľadom na to, že 
žiadateľka nemá svoju trvalú adresu vo Veľkom Kýre a ani neobýva danú parcelu. 
Nepoznáme ani účel. 

- Starosta dal kolovať celú žiadosť o odpredaj poslancom Obecného zastupiteľstva. 
- Mgr. Ladislav Kottlík mal otázku týkajúcu sa vlastníctva ostatnej plochy, ku ktorej by 

sa prikúpila daná parcela 
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- Starosta odpovedal, že tiež vychádza len z toho čo vidí. Vyzval poslancov aby sa 

vyjadrili čo by bolo ešte potrebné preveriť, aby Obecné zastupiteľstvo mohlo 
rozhodnúť v tejto žiadosti.  

- Starosta ďalej navrhol pre začiatok zistiť či priľahlá záhrada patrí žiadateľke alebo jej 
rodinným príslušníkom. 

 
Hlasovanie o odročení žiadosti p. Želibovej po dobu spresnenia údajov ako je dodanie listu 
vlastníctva na priľahlú záhradu: 
 

 Prítomní: 10 za: 9 proti:  1 zdržali sa: 0 
 
Proti: Alexej Janík 

návrh nebol schválený  
 
 

Uznesenie č. U-47/2011 
Obecné zastupiteľstvo 

 
o d r o č u j e 

 
odpredaj parcely č. 125/4 o výmere 111m2 , po dobu spresnenia údajov týkajúcich sa 
vlastníctva priľahlej záhrady v žiadosti žiadateľky Judity Želibovej.  
 
 
10. Organizačné otázky 
Starosta oboznámil poslancov zo zmenou stravnej jednotky stravníkov v školskej jedálni. 
Návrh bol doručený 30. 8. 2011 a týkal sa školského roku 2011/2012. 
 
11. Diskusia, interpelácia poslancov 
Starosta otvoril diskusiu do ktorej sa ako prvý prihlásil Jozef Sládeček. 

- Jozef Sládeček navrhol pretransformovať uznesenie č. U-33/2011, preveriť celý 
záznam. 

- Zoltán Krizsan podotkol, že zásadná nezhoda bude v tom, že niektorí poslanci si 
mysleli, že hlasujú za ponechanie pôvodného percentuálneho navýšenia, a iní zase 
o ponechanie skutočnej výšky mzdy starostu aj naďalej. 

- Starosta prečítaním zápisnice z 3 riadneho zasadnutia OZ pripomenul rokovanie 
z 30.6.2011. Následne skonštatoval, že hlavná kontrolórka preverí čo a ako odznelo.  

- Jozef Sládeček tiež upozornil na problém s parkovaním resp. státím nákladných 
automobilov v blízkosti námestia, a výhľadu brániace reklamné tabule či pútače pri 
odbáčaní na Novozámockú ulicu zo Staničnej ulici. Ide o situácie kedy sú ohrození 
účastníci premávky. 
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- Mgr. Ladislav Kottlík doplnil, že na tomto úseku bránia viditeľnosti aj zaparkované 

autá na Novozámockej ulici. 
- Ing. Pavol Kováč navrhol, že by pomohla dopravná značka zakazujúca státie na 

danom úseku. 
- Starosta spomenul, že aj táto situácia sa bude riešiť VZN obce. 
- László Csepedi tiež navrhol upraviť všeobecne záväzným nariadením povinnosť 

občanom udržiavať verejné priestranstvá pred svojimi pozemkami. 
- Jozef Sládeček ďalej upozornil na problém pálenia na území obce, navrhol zmenu 

VZN upravujúceho pálenie odpadu zo záhrad občanov. Vrátil sa tiež k hlasovaniu 
o zriadení obecnej polície a vyjadril sa k možným pozitívam obecnej polície – ako je 
dohľad nad dodržiavaním VZN, poriadok a bezpečnosť v obci vzhľadom na krádeže 
v kultúrnom dome.  

- László Csepedi odôvodnil svoje hlasovanie proti zriadeniu obecnej polície 
chýbajúcimi VZN t.j. pravidlami. Keďže chýbajú pravidlá polícia nemá čo 
kontrolovať. Tiež poznamenal, že aj jeden policajt by nepostačoval pre potreby obce, 
a tiež by to bola finančne náročná položka. A tiež mal námietky proti osobe možného 
obecného policajta. 

- Starosta sa vyjadril, že podnetom na to aby bola v našej obci zriadená obecná polícia, 
bol práve jeden policajt, ktorý pred cca19 rokmi v Dvoroch nad Žitavou zakladal 
obecnú políciu, ktorý má potrebné skúsenosti v tom, ako viesť obecnú políciu. 

-  Jozef Sládeček navrhol ešte raz otvoriť tému obecná polícia a dať možnosť aj 
občanom vyjadriť sa k danej téme napr. zvolaním verejného zhromaždenia. 

- Zoltán Krizsan podotkol, že obci nie sú taká zlá situácia, a vie si predstaviť lepšie 
využitie peňazí, ktoré by boli potrebné na prevádzkovanie obecnej polície.  

- Ing. Pavol Kováč poznamenal, že dôvodom jeho záporného hlasovania bola 
kompromitácia osoby, ktorá by bola na čele obecnej polície. Tiež poznamenal, že má 
výhrady k organizačnej smernici obce.  

- Ing. Peter Čapucha sa tiež vyjadril, že dôvodom jeho hlasovania k zriadeniu obecnej 
polície bola možnosť lepšie využiť finančné prostriedky v súčasnosti. Tiež načrtol 
možnosť zriadenia obecnej polície v budúcnosti. 

- Ladislav Kazán reagoval, že už je koniec roka, v tohto ročnom rozpočte sa s obecnou 
políciou nerátalo. Navrhol otvoriť túto tému pri zostavovaní budúcoročného 
rozpočtu, a tiež navrhol aby policajti boli z radov miestnych obyvateľov. 

- Starosta ešte doplnil, že tento človek, ktorý mohol viesť obecnú políciu v našej obci  je 
odborne spôsobilý, nepotrebuje školenia ani kurzy, tým pádom by obec ušetrila. 

- Zoltán Krizsan mal požiadavku o písomné podklady na zastupiteľstvo v tlačenej 
forme. 

- Ing. Pavol Kováč mal pripomienky ohľadom ordinačnej doby a zastupovania počas 
neprítomnosti praktického lekára pre dospelých. 

- Starosta prisľúbil rozhovor s lekárom, pričom s výsledkami oboznámi zastupiteľstvo 
pri najbližšom zasadnutí. 

- Ing. Pavol Kováč upozornil, že uplynul prvý polrok a zber odpadu externou 
spoločnosťou by bolo potrebné zhodnotiť. 
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- Starosta odpovedal, že pripraví materiály o množstvách vyzbieraného odpadu a 

platbách.  
- Ing. Pavol Kováč sa spýtal, či už bolo vydané stavebné povolenie na stavbu pri 

Reštaurácii Kamenný most. 
- Starosta odpovedal, že do dnešného dňa nebolo vydané stavebné povolenie. 
- Zoltán Krizsan mal otázky týkajúce sa financovania výročia folklórneho súboru 

Mórinca. 
- Starosta odpovedal, že v prípade oprávnených výdavkov budú súboru preplatené 

náklady. Tiež ponúkol pomoc pri organizovaní výročia. 
- Ing. Pavol Kováč sa spýtal na vysvietenie parku vo večerných hodinách. 
- Starosta odpovedal, že ide najme o zachovanie poriadku, čistoty a predchádzanie 

vandalizmu a škodách na majetku v nočných hodinách.   
- Alexej Janík tlmočil ponuku firmy, ktorej je zamestnancom o predaji vyfrézovaného 

asfaltu. 
- Starosta navrhol rokovať s firmou a možnosť použitia tohto vyfrézovaného asfaltu na 

opravu cesty medzi našou obcou a Veľký Cetínom. 
- Poslanci podporili návrh. 

 
12.  Záver 

Keďže žiadne ďalšie otázky neodzneli, starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 
uzatvoril 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20:30 hod. 

 

 

Vo Veľkom Kýre, dňa 20.10. 2011 
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   ...................................                                                                         ..................................... 

 

   Ing. Žaneta Bottliková                                                                        Miroslav Dojčán 

prednostka obecného úradu                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                  László Csepedi                                 ........................................... 

                                                  

 

                                                       Ing. Peter Čapucha                     ...........................................                                                       
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