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P o z v { n k a 

na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  

ktoré sa uskutoční dňa 5. 10. 2012 v čase o 18.00 h  

v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

Navrhovaný program : 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa. 

3. Voľba n{vrhovej komisie a určenie overovateľov z{pisnice. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Prerokovanie platu starostu 

6. Zakladateľsk{ zmluva region{lneho združenia – prerokovanie 

7. N{vrh VZN 1/2012 o podmienkach  užívania miestnych komunik{cií v katastri obce 

Veľký Kýr 

8. N{vrh z{verečného účtu obce za rok 2011 

9. Smernica hospod{renia s finančnými prostriedkami obce  

10. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012 

11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 

12. Analýza odpadového hospod{rstva za 1. polrok 2012 

13. Riešenie problémov s odvozom fek{lií v obci 

14. Prerokovanie ďalšieho užívania najstaršieho cintorínu v obci 

15. Odpredaj smetiarskeho auta 

16. Odpredaj autobusu  

17. Riešenie problému prepl{cania vypracovaných znaleckých posudkov pri predaji 

obecných pozemkov 

18. Žiadosti občanov  

19. Organizačné ot{zky  

20. Diskusia, interpel{cia poslancov. 

21. Z{ver. 

 

Vo Veľkom Kýre dňa 1. 10. 2012 

  

                      Miroslav Dojč{n 

            starosta obce 
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N{zov spr{vy 

 

 Určenie platu starostu 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracovala: Ing. Žaneta Kov{čov{, prednostka OÚ 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

určuje 

v súlade so z{konom NR SR č. 253/1994 Z. z. o pr{vnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a prim{torov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce 

vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v n{rodnom hospod{rstve 

vyčíslenej na z{klade údajov Štatistického úradu SR za predch{dzajúci kalend{rny rok 

a n{sobku podľa § 4 ods. 1 z{kona č 253/1994 Z. z. (2,17 n{sobok) zvýšený  

o ........................... %. 

 

Dôvodov{ spr{va k určenie platu starostu 

 

 Podľa z{kona NR SR č. 253/1994 Z. z. o pr{vnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a prim{torov miest v znení neskorších predpisov starostovi patrí mesačný plat 

vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v n{rodnom hospod{rstve 

vyčíslenej na z{klade údajov štatistického úradu SR za predch{dzajúci kalend{rny rok 

a 2,17 n{sobku podľa § 4 ods. 1 z{kona. 

 

 Z{kladným platom starostu obce je : hrubý príjem  1705,62,-€, čistý príjem 1254,14,-€ 

 

Podľa § 4 ods. 2 z{kona 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo 

môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Orientačné prepočty po zvýšení platu :  

 

10 % – hrubý príjem 1876,18 €, čistý príjem 1373,78 € 

20 % – hrubý príjem 2046,74 €, čistý príjem 1493,42 € 

30 %  – hrubý príjem 2217,30 €, čistý príjem 1613,07 € 

40 % – hrubý príjem 2387,86 €, čistý príjem 1732,70 € 

50 %  – hrubý príjem 2558,43 €, čistý príjem 1852,36 € 

60 % – hrubý príjem 2728,99 €, čistý príjem 1972,19 € 

70 % – hrubý príjem 2899,55 €, čistý príjem 2091,62 € 

 

 

Plat starostu bol 30.6.2011 stanovený vo výške 2058.-€ hrubý príjem, 1510 € čistý príjem. 

__________________________________________________________________________________ 

N{zov spr{vy: 
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Zakladateľsk{ zmluva Region{lneho združenia miest a obcí novoz{mockej, 

štúrovskej a šurianskej oblasti.  

 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

 

                          

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje/neschvaľuje 

 

a) založenie združenia obcí s n{zvom „Region{lne združenie miest a obcí 

novoz{mockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“ a účasť obce v združení 

b) znenie Zakladacej zmluvy podľa predlohy. 

 

Dôvodov{ spr{va k zakladateľskej zmluve 

 

Na miestny Obecný úrad boli prim{torom mesta Nové Z{mky doručené podklady 

k vstupu obce do region{lneho združenia. Jedn{ sa o združenie fungujúce na rovnakých 

princípoch ako je region{lne združenie Podzoborských obcí, ktorého sme členom. 

Novovzniknuté združenie je založené v našom okresnom meste. Obecné zastupiteľstvo 

uznesením schvaľuje alebo odmieta vstup do uvedeného združenia.  Vzhľadom k tomu, že 

doposiaľ neboli spresnené podmienky financovania združenia, ani povinnosti zmluvných 

obcí odporúčam schv{liť uznesenie k vstupu do združenia, avšak taktiež podmieniť pr{vny 

vstup do združenia až po zistení všetkých potrebných inform{cií.   

__________________________________________________________________________________ 

N{zov spr{vy: 

 

N{vrh VZN o podmienkach užívania miestnych komunik{cií obce Veľký Kýr 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracoval: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

                          

N{vrh na schv{lenie VZN 

 

Obecné zastupiteľstvo  
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schvaľuje/neschvaľuje 

n{vrh VZN č. .................. o podmienkach užívania miestnych komunik{cií v katastri obce 

Veľký Kýr 

 

Dôvodov{ spr{va 

 

V roku 2011 bola vykonan{ kontrola VZN na Obecnom úrade prokur{torkou Okresnej 

prokuratúry v Nových Z{mkoch, pričom pri kontrole bolo zistené, že uvedené nariadenie 

chýba, navrhujem prijať toto nariadenie v priloženej forme.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

N{zov spr{vy 

 

 N{vrh z{verečného účtu obce za rok 2011 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracovala: Ing. Žaneta Kov{čov{, prednostka OÚ 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

- stanovisko hlavného kontrolóra k z{verečnému účtu obce za rok 2011, 

schvaľuje/neschvaľuje 

Z{verečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospod{renie obce bez výhrad. 

 

N{zov spr{vy: 

 

Smernica hospod{renia s finančnými prostriedkami obce 

 

Predklad{: Ladislav Csepedi, poslanec Most - Híd 

 

Dôvodov{ spr{va k smernici  

 

Ku dnešnému dňu nebola doložen{ dôvodov{ spr{va k tomuto bodu programu. Po 

jej doložení V{m bude doručen{.  

__________________________________________________________________________________ 
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N{zov spr{vy 

 

 Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracovala: Alexandra Scsaszn{, účtovníčka 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012. 

 

Dôvodov{ spr{va k plneniu rozpočtu 

 

Z{kladnou činnosťou obce počas prvého polroku boli hlavne udržiavacie pr{ce na 

majetku obce. Boli vynaložené n{klady na údržbu ciest počas zimy, a n{sledne na jar boli 

vynaložené prostriedky na odstr{nenie neporiadku po zimnej údržbe ciest. Začiatkom jari 

bola vyasfaltovan{ komunik{cia na Kr{tkej ulici, vyústenie ulice Sv. Kelemena a výjazd na 

cestu I/64 od rodinných domov na Novoz{mockej ulici. Počas letných školských pr{zdnin 

vykon{valo v obci brig{du približne 10 študentov. Ich n{plňou pr{ce bola hlavne údržba na 

futbalovom ihrisku. T{to vyžadovala viacej finančných prostriedkov, nakoľko nebola na 

ihrisku počas predošlých rokov zabezpečovan{ pravideln{ údržba. V budúcnosti si uveden{ 

údržba bude vyžadovať podstatne menej n{kladov. Bolo použitých viac finančných 

prostriedkov na kúpu všeobecného materi{lu k chodu telovýchovnej jednoty, nakoľko 

vybavenosť obyvateľov športujúcich v našej obci, hlavne v oblasti futbalu bola na veľmi 

slabej úrovni. Údržbu si vyžadovali železné oplotenia v obci, a to hlavne okolo obecných 

gar{ží, kultúrneho domu, všetkých mostov, a nového cintorína. Počas leta sa podarilo 

vyčistiť zadnú časť parku, ktor{ si taktiež vyžiadala viacej použitých prostriedkov. 

Ukončením udržiavacích pr{c v obci za začala príprava na obecné sl{vnosti, ktor{ spočívala 

v zabezpečení techniky, hudobných skupín a ľudských zdrojov na riadny a bezpečný chod 

sl{vností. Všetky činnosti počas prvého polroku boli zamerané na  starostlivosť o všestranný 

rozvoj územia našej obce a o potreby jej obyvateľov.  

__________________________________________________________________________________ 

N{zov spr{vy 

    Rozpočtové  opatrenie č. 3 k 5.10.2012 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracovala: Alexandra Scsaszn{, účtovníčka 

 

N{vrh na uznesenie 
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Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje/neschvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2012. 

 

V zmysle z{kona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidl{ch územnej samospr{vy  

a o zmene a doplnení niektorých z{konov v znení neskorších predpisov upravujem rozpočet 

nasledovne: 

Príjmov{ časť v EUR 

Bežné príjmy:  

Transfer zo ŠR na n{kup kníh – Knižnica  +    500,00 

Úprava príjmov spolu: + 500,00 

 

Výdavkov{ časť v EUR 

Bežné výdavky:  

Manažment Telekomunikačn{ technika + 210 

 Stroje , prístroje zariadenia + 900 

 Príspevok na dopl. dôchod. pois. + 50 

 Licencie + 820 

 Reprezentačné  + 2000 

 PHL octavia + 700 

 Prepravné, n{jom doprav. prostr. + 1100 

 Údržba strojov, prístrojov, zariadení + 250 

 Všeobecné služby + 350 

 Kolkové zn{mky + 200 
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 Špeci{lne služby – Beztech, BOZP, OPP + 2500 

 Dopravné – servis, údržba -1500 

 Odmeny zamestnancom mimo prac. pom. - 4000 

 Odvody a poplatky za vedenie účtu  + 2000 

Technické služby Poistné do ostat. ZP + 300 

 Úrazové poistenie + 50 

 Poistné do RF solidarity + 100 

 Príspevok do doplnkového dôchod. pois. + 120 

 Pracovné odevy - 800 

 Phl  - 700 

 Elektrina, plyn – energie  + 1 900 

 Prev{dzkové stroje, prístroje, zariadenia  + 750 

 Všeobecný materi{l + 7 500 

 Karty, zn{mky poplatky +  120 

 Pren{jom prev{dz. strojov + 500 

 Všeobecné služby + 700 

Knižnica Nemocenské poistenie + 20 

Starobné + 20 

Úrazové + 20 

Invalidné +40 

Cintorínske 

služby 

Tarifný plat - 5000 

Odvody do poisťovní - 1000 

Údržba prev{dz. strojov... + 300 
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Vzdel{vanie Prev{dzkové stroje, prístroje a zariad. +2249,52 

Šport Transfer FC Veľký Kýr + 2200 

Kultúr. 

zariadenia 

Štandardn{ údržba strojov,prístrojov,.. + 150 

MKD Vodné, stočné + 150 

VKD Údržba prev{dzkových strojov,... + 50 

Všeobecné služby + 90 

Údržba budov, ... + 300 

Miestne 

organiz{cie 

Mimoprac. pomer – kronik{r - 720 

Mimoprac. pomer – vedúci -    940 

Mimoprac. pomer – učiteľ 2 - 2800 

Mimoprac. pomer – učiteľ 1  + 320 

TKO Všeobecný materi{l - 2000 

PHL - 1200 

Verej. osvetlenie Dopravné – paliv{, maziv{, oleje + 50 

Údržba budov a objektov + 400 

Verejn{ zeleň Všeobecný mat. +200 

Paliv{ do strojov + 800 

TJ Energie + 1000 

Všeobecný materi{l + 2300 

Hydromeliorač.  Štandardn{ údržba - 1500 

ČOV Servis, údržba + 3455,95 

Všeobecné služby - 5495,98 
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Oddychov{ zóna Kamerový systém – telekom. technika - 5500 

Nebytové hosp Vodné, stočné + 100 

Soci{lne služby Tarifný plat - 2728,10 

 Poistné do ostatných poisťovní - 951,39 

Kapit{lové výdavky:  

Rekonštrukcia oprava budov ZŠ - jed{leň + 1145,23 

TKO n{kup traktoru na odpad - 1145,23 

Úprava výdavkov spolu: + 500,00 

 

_______________________________________________________________________________ 

N{zov spr{vy 

 

 Analýza odpadového hospod{rstva za 1. polrok 2012 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracovala: Ing. Judita Valaškov{ 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

vypracovanú analýzu odpadového hospod{rstva za 1. polrok 2012 

 

Dôvodov{ spr{va k analýze 

 

Schv{lením vývozu smetí externou firmou sa zmenil celkový systém odpadového 

hospod{rstva v našej obci. Are{l bývalej materskej škôlky na Malokýrskej ulici už neslúži 

ako zberný dvor, ako ani skl{dka dreveného a elektronického odpadu. Zberný dvor bol 

vytvorený v are{ly Poľnohospod{rskeho družstva, ktorý sa využíva na zhromažďovanie 

stavebného a dreveného odpadu. N{klady vynaložené externej firme sú porovnateľné, ak nie 

nižšie ako n{klady na zber odpadu počas minulých rokov. V obci už nevznikajú nové čierne 

skl{dky, disciplína obyvateľov ohľadne čistoty a poriadku v obci sa viditeľne zvýšila. 

Prechodom na nový systém bolo možné odstr{niť veľkoobjemové kontajnery spred 

cintorínov, ktoré neesteticky pôsobili na celkový dojem z verejných priestranstiev v obci. 
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Kontajnery boli presunuté do are{lu obecných gar{ží, kde obyvatelia môžu vyv{žať 

veľkoobjemový odpad. Konštatujem, že odpadové hospod{rstvo v obci je efektívne 

a hospod{rne vzhľadom k obecnému rozpočtu.  

__________________________________________________________________________________ 

 

N{zov spr{vy 

 

Riešenie problémov s odvozom fek{lií 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracoval: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje/neschvaľuje 

 

vypracovať všeobecne z{väzné nariadenie k odvozu odpadovej vody z dom{cností 

a obecných budov  v lehote do 30.11.2012, z{roveň 

      

p o v e r u j e 

 

prednostu Obecného úradu k zabezpečeniu potrebných podkladov a vypracovaniu 

uvedeného VZN.  

 
Dôvodov{ spr{va 

 

V minulosti si obyvatelia objedn{vali odvoz fek{lií na Obecnom úrade, ktoré malo vo 

svojom majetku fek{lne vozidlo. Toto vozidlo bolo odpredané súkromnej osobe, ktor{ 

podnik{ na tomto úseku. Ústnou dohodou bolo určené, že od obyvateľov obce za jeden 

vývoz bude súkromný podnikateľ účtovať 25 €. Uveden{ suma bola všeobecne prijateľn{. 

Obci vznikli nové n{klady na vývoz fek{lií z obecných budov, a to hlavne z bytoviek, 

kultúrnych domov atď. Obec za túto službu platí súkromnej osobe v priemere 600 € na 

mesiac, čo je 7200 € na jeden rok.  Moment{lne platia za odvoz fek{lií do obecnej pokladne 

len obyvatelia bytoviek, t.j. 18 rodín, čo je príjem v priemere 1800 € ročne. Za prev{dzku 

čističky sme v roku 2011 platili 10.000 €, plus platy dvom zamestnancom približne 10.000 €. 

Odpredajom fek{lneho vozidla sa znížili n{klady na toto vozidlo vo výške 7000 €, avšak sa 

znížil aj príjem do obecnej pokladne a to vo výške 3000 €. Za vypustenie vozidla v čističke 

odpadových vôd platí každý súkromník, sumu vo výške 7 € za vozidlo. V prípade, ak by 

naša obec prispievala na odvoz odpadových vôd každému obyvateľovi približne 7 €, 
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v jednom roku by sa n{m n{klady zvýšili ešte o 1000 €. Jednou z možností je nasledovné 

riešenie : Za služby, ktoré platíme súkromnej firme vo výške cca 7200 € vykonať prieskum 

trhu a zistiť, či sa nach{dza na trhu aj iný podnikateľ, ktorý poskytuje odvoz odpadových 

vôd, avšak za nižšiu cenu. Spísanie zmluvy z najlacnejším dod{vateľom služby by sa 

vzťahoval na obecné žumpy. Takýmto istým spôsobom môžeme vykonať prieskum trhu aj 

v prípade, ak by si fyzické osoby vybrali ako dod{vateľa Obecný úrad. Dod{vateľ, ktorý 

Obecnému úradu ponúkne najnižšiu cenu za odvoz odpadových vôd od fyzických osôb, by 

mal pr{vo uzavrieť zmluvu s Obecným úradom. Obyvatelia by si služby objedn{vali na 

Obecnom úrade, a faktúru za služby by im vystavoval úrad, nie súkromn{ osoba. 

K takémuto postupu navrhujem prijať všeobecne z{väzné nariadenie, ktoré sa bude týkať 

odvozu odpadových vôd, avšak pred konečným rozhodnutím zvolať príslušné komisie 

Obecného zastupiteľstva a n{jsť jednotný a jednoznačný postup pri tejto činnosti. Existuje 

viac riešení, avšak prijať rozhodnutie bez širšej diskusie by bolo nezodpovedné. Poplatok vo 

výške 7 € pre súkromníkov bol zavedený už pred rokmi, avšak naša obec využívaním 

vlastného vozidla tomuto nepodliehala. Finančné prostriedky vyzbierané na čističke slúžia 

na okamžité odstraňovanie havarijných stavov. Nakoľko majiteľmi čističky je 5 obcí, každ{ 

oprava alebo iný finančný výdavok by bol problémom pre hociktorú z obcí. Vytvorením 

spoločného účtu sa vyriešil problém z možným havarijným stavom. Do vydania všeobecne 

z{väzného nariadenia týkajúceho sa nakladania s odpadovými vodami navrhujem situ{ciu 

nekomplikovať a pokračovať v terajšom stave. Org{ny obce a organiz{cie sú povinné 

hospod{riť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby 

životného prostredia, pričom sú povinné majetok obce  zveľaďovať, chr{niť a zhodnocovať. 

Odobratím poplatku 7 € od obyvateľov znevýhodníme postavenie obce, pričom súkromnej 

osobe vykon{vajúca túto činnosť môžeme zvýšiť zisk, čo je v rozpore zo z{konom 

o Obecnom zriadení. Preto navrhujem prijať vyššie uvedené uznesenie.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

N{zov spr{vy 

 

Prerokovanie ďalšieho užívania najstaršieho cintorínu 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracoval: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  
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nariaďuje/nenariaďuje 

 

zrušenie pohrebiska č. 3 v obci Veľký Kýr podľa § 23 ods. 1 Z{kona č. 131/2012 Z.z. 

o pohrebníctve, z{roveň      

p o v e r u j e 

 

prednostu Obecného úradu k zrušeniu platných zmlúv uzavretých za pren{jom 

hrobového miesta v cintoríne č. 3 a vysporiadaniu už vyplatených poplatkov.  

 
 

Dôvodov{ spr{va k ďalšiemu užívaniu najstaršieho cintorínu 

 

§ 22 

Výpoveď n{jomnej zmluvy 

 

(1) Prev{dzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť n{jomcu, že uplynie lehota, na 

ktorú je n{jomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

(2) Prev{dzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť n{jomcu na 

vypovedanie n{jomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa m{ hrobové 

miesto zrušiť.  

(3) Prev{dzkovateľ pohrebiska n{jomnú zmluvu vypovie, ak 

a) z{važné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie n{jmu hrobového miesta,  

b) sa pohrebisko zruší,  

c) n{jomca ani po upozornení nezaplatil n{jomné za užívanie hrobového miesta. 

(4) Ak prev{dzkovateľ pohrebiska vypovie n{jomnú zmluvu z dôvodov uvedených v 

odseku 3 písm. a) a b), musí so súhlasom n{jomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na 

vlastné n{klady preložiť ľudské ostatky vr{tane príslušenstva hrobu na nové hrobové 

miesto. 

(5) Ak prev{dzkovateľ pohrebiska vypovie n{jomnú zmluvu z dôvodov uvedených v 

odseku 3 písm. a) a b), je povinný výpoveď n{jomnej zmluvy doručiť n{jomcovi najmenej tri 

mesiace predo dňom, keď sa m{ hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je zn{ma adresa n{jomcu 

alebo sídlo n{jomcu, uverejní túto inform{ciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

(6) Ak prev{dzkovateľ pohrebiska vypovie n{jomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 

3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť n{jomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí 

lehoty, na ktorú bolo n{jomné zaplatené; ak mu nie je zn{ma adresa n{jomcu alebo sídlo 

n{jomcu, uverejní túto inform{ciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

(7) Ak prev{dzkovateľ pohrebiska vypovedal n{jomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 

odseku 3 písm. c) a n{jomca je zn{my, výpovedn{ lehota uplynie do jedného roka odo dňa 

doručenia výpovede. Prev{dzkovateľ pohrebiska vyzve n{jomcu, aby najneskôr do tejto 
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lehoty odstr{nil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstr{ni, po 

uplynutí výpovednej lehoty ho prev{dzkovateľ pohrebiska, ktorý prev{dzkuje pohrebisko 

ako živnosť, odovzd{ obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje 

sa opustenú vec.31)  

(8) Ak prev{dzkovateľ pohrebiska vypovie n{jomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 

3 písm. c) a n{jomca nie je zn{my, uverejní výpoveď n{jomnej zmluvy na mieste obvyklom 

na pohrebisku. Výpovedn{ lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo n{jomné 

zaplatené. Prev{dzkovateľ pohrebiska ponech{ po túto lehotu príslušenstvo hrobu na 

hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže n{jomca 

prihl{siť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú 

vec.31) 

(9) Ak prev{dzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú 

dokument{ciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

 

§ 23 

Zrušenie pohrebiska 

(1) Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov 

uložených na pohrebisku.  

(2) Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len z 

dôvodov uvedených v § 20 ods. 1 alebo z dôvodu verejného z{ujmu na z{klade podnetu 

príslušného org{nu št{tnej spr{vy;30) verejný z{ujem musí byť riadne odôvodnený.  

(3) Ten, v koho z{ujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhum{cie a 

preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na 

inom pohrebisku. 

(4) Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť tr{vový porast a skrývka na 

a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm, 

b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola. 

(5) Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho z{ujme sa 

pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku. 

 

§ 30 

Obec 

 

(1) Obec na úseku pohrebníctva 

a) schvaľuje prev{dzkový poriadok pohrebiska podľa § 17 ods. 5 písm. a),  
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b) nariaďuje zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 1,  

 

Na z{klade všeobecne z{väzného nariadenia č. 3/2007 sa stanovuje dĺžka tlecej doby 

na 10 rokov.  V najstaršom cintoríne bolo naposledy pochované dňa 23. júla 2001 pani Ilona 

Kov{čik, pričom poplatok za hrobové miesto nebol vyplatený. Vzhľadom k tomu, že už 

ubehla tlecia doba od posledného pohrebu na najstaršom cintoríne, navrhujem nariadiť 

zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 1 citovaného z{kona. Týmto sme podľa § 22 ods. 3 písm. 

b) citovaného z{kona opr{vnený rozviazať zmluvy z pozostalými pochovaných na 

najstaršom cintoríne. Týmto by obec ofici{lne mohla prestať vyberať poplatky za uvedené 

miesta, a neporušovala by ďalej prijaté VZN o prev{dzke pohrebísk. Po zrušení pohrebiska 

navrhujem miesto nechať v existujúcom stave až do prijatia rozhodnutia o spôsobe využitia 

tohto miesta.  

N{zov spr{vy 

 

N{vrh na odpredaj smetiarskeho auta 

 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracoval: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje/neschvaľuje odpredaj smetiarskeho auta 

 
Dôvodov{ spr{va 

 

Obec Veľký Kýr vlastní smetiarske vozidlo, ktoré sa nepoužíva od marca 2011. 

V minulosti bolo vozidlo využívané týždenne 2 x na vývoz komun{lneho odpadu. Už v tých 

časoch bol problém s jeho technickým stavom. V roku 2011 bola schv{len{ zmena v systéme 

zberu komun{lneho odpadu a to externou firmou. V roku 2011 bol zavedený inštitút 

centr{lneho verejného obstar{vania, ktorého sa týka priamo obstar{vanie na vývoz smetí. 

Obec sa do centr{lneho obstar{vania zapojila, pričom priebeh konania doposiaľ pretrv{va. 

Z najväčšou pravdepodobnosťou bude v blízkej budúcnosti vybran{ firma, ktor{ bude 

odv{žať komun{lny odpad po dobu 4 rokov. Vlastníctvo smetiarskeho vozu stratil týmto na 

svojom význame. Pre obec je neefektívne platiť z{konné poistenie, ako aj iné poplatky 

v súvislosti s týmto vozidlom, hlavne keď je už vyše roka odparkované. V budúcnosti toto 

vozidlo taktiež nebude využívané. Navrhujem vypracovať znalecký posudok znalcom 

odboru doprava ohľadne ceny vozidla a toto vozidlo odpredať do vlastníctva inému 

majiteľovi.  
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__________________________________________________________________________________ 

 

N{zov spr{vy 

 

N{vrh na odpredaj autobusu 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracoval: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje/neschvaľuje  

odpredaj autobusu. 

 

Dôvodov{ spr{va 

 

 

Obec Veľký Kýr je vlastníkom autobusu. Toto vozidlo sa využíva v obdobiach, keď 

nie je nutné použiť zimné pneumatiky. Vozidlo m{ trhovú hodnotu približne 2000 €, 

v prípade ak je z{ujem o jeho odkúpenie. Vozidlo je v zlom technickom stave, je nutné na 

ňom vykon{vať údržbu, ktor{ n{s po zimnej odst{vke stojí približne 1500 €. Navrhujem 

vyčleniť finančné prostriedky na pren{jom autobusu od súkromných podnikateľov 

a vytvoriť smernicu na využívanie týchto služieb miestnymi organiz{ciami. Je na zv{ženie, či 

prioritou našej obce je prev{dzkovanie takéhoto vozidla, ktorého používanie neprin{ša 

žiadne finančné prostriedky na jeho bežnú údržbu.  

 

 

N{zov spr{vy 

 

Riešenie problému prepl{cania vypracovaných znaleckých posudkov pri predaji 

obecných pozemkov kupujúcimi 

 

 

Predklad{: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

Vypracoval: Miroslav Dojč{n, starosta obce 

 

N{vrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

nariaďuje/neschvaľuje 

prepl{canie znaleckých posudkov kupujúcimi pri predaji obecných pozemkov. 
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Dôvodov{ spr{va  

 

Katastr{lny úrad SR v Nových Z{mkoch pri prevodoch majetku obcí vyžaduje vypracovať 

znalecký posudok k určeniu všeobecnej hodnoty majetku, ktorý sa pred{va. Výška 

znaleckého posudku sa pohybuje cca 60 €/posudok. Doposiaľ obec vypl{cala tieto posudky, 

avšak vzhľadom k tomu, že odpredaj pozemku žiadajú obyvatelia, t{to povinnosť by sa mala 

preniesť na ich vlastné n{klady.  

 

 

 


