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Z á p i s n i c a 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 29. 6 .2018 od 19.00 hod  

Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny poslanci: 

Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. 

Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Jozef Sládeček, Róbert Szabó 

1. Otvorenie zasadnutia  

28. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita 

Valašková. Po privítaní všetkých prítomných, skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná 

väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci 

Mgr. Ladislav Kottlík a Dalibor Rampaško, ostatní boli prítomní. 

Starostka predniesla návrh programu:  
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesení 
5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 
6. Výber nájomcov do bytového domu 4 b.j. 
7. Žiadosti občanov 
8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 
9. Záver 

 
Hlasovanie za návrh programu 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Za: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, 

Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó 

návrh bol schválený 

2. Určenie zapisovateľa  

Starostka určila zapisovateľkou pani Gabrielu Dubickú.  
 

3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Gizela Kevélyová a Jozef Sládeček 
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Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

Prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Za: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, 

Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó 

návrh bol schválený 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Erik Bottlik a Ing. Andrea Gyepes. 

 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 

 

Prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Za: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, 

Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó 

návrh bol schválený 

 

4 . Kontrola uznesení 

 
P. poslanec Mgr. Róbert Szabó prečítal uznesenia z minulého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam. 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 
 
Starostka informovala, že toto rozpočtové opatrenie obsahuje iba jednu položku a to 

navýšenie transferu pre Telovýchovnú jednotu Veľký Kýr vo výške 4000€ (zobralo sa na to 

z položky: oprava fasády veľkého kultúrneho domu) z dôvodu postupu mužstva dospelých do 

V. ligy. V súvislosti s budúcou účasťou mužstva v tejto lige budú vyššie náklady (2 postranní 

rozhodcovia, štartovné, delegáti), ktoré by však možno dokázali vykryť z výšky pôvodného 

transferu, ale veľmi úspešné je aj družstvo žiakov a dorastu, ktoré budú mať takisto vyššie 

výdavky s účasťou na súťažiach. Rozpočtové opatrenie obce bude vlastne presun medzi 

položkami z kapitálových výdavkov na bežné vo výške 4.000 €. 

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2018 : 

 

Prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Za: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, 

Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó 

návrh bol schválený 
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U z n e s e n i e  
č. U-36/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e  

 
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 
nasledovne: 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 
Rozpočtové opatrenie obce: 

Výdavková časť 

Pč EK zdroj Popis Suma 

1 642001 41 TJ transfer + 4 000,00 € 

2 717002 46 VKD opravy fasády - 4 000,00 € 

Výdavky spolu 0,00 € 

 

6. Výber nájomcov do bytového domu 4 b.j. 
 
Starostka informovala, že pôvodne bolo predložených 9 žiadostí, z ktorých jedna bola 
žiadateľom stiahnutá. Z týchto 8 žiadateľov sú dvaja cudzí žiadatelia, ktorí však nespĺňajú ani 
ďalšie platové kritérium. Brali sa teda do úvahy 6 žiadatelia, z ktorých podmienky pridelenia 
bytu spĺňajú dvaja. Ostatní nespĺňajú kritérium vydokladovania príjmu svojej domácnosti. 
Keďže toto kritérium je pre každého prenajímateľa smerodajné, aby budúci nájomca dokázal 
splácať nájomné, doporučuje sa, aby sa hlasovalo o pridelení nájomného bytu pre dvoch 
žiadateľov, ktorí vyhovujú predpísaným požiadavkám a to žiadatelia o jeden byt Sofia 
Gulková a Ľubomír Barbírik a žiadatelia o druhý byt Miroslav Száraz a Edina Szárazová. 
 

Hlasovanie za pridelenie  nájomného bytu v bytovom dome na adrese Záhradná č. 891 

žiadateľom jeden byt Sofii Gulkovej a Ľubomírovi Barbírikovi a druhý byt Miroslavovi 

Szárazovi a Edine Szárazovej: 

 

Prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Za: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, 

Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó 

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. U-37/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
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s c h v a ľ u j e 
 

pridelenie  nájomného bytu v bytovom dome na adrese Záhradná č. 891 žiadateľom:  
jeden byt Sofii Gulkovej a Ľubomírovi Barbírikovi a druhý byt Miroslavovi Szárazovi 
a Edine Szárazovej. 
 

 
 

7. Žiadosti občanov 
 
Starostka informovala, že v tomto bode nebudú prerokovávať tri žiadosti od občanov 

o odpredaj obecných pozemkov, pretože schválené zámery z 27. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 15.6.2018 sa zverejnili v pondelok t. j. 18.6.2018 a od tohto termínu 

neuplynulo 15 dní, čo je zákonná lehota na zverejňovanie takýchto zámerov o predaj 

obecného majetku.  

 
8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 
 
 Povinné uznesenia pred komunálnymi voľbami 

Starostka informovala, že vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb (ktoré však 

ešte neboli oficiálne vyhlásené) je potrebné, aby sa dodržali predpísané termíny na 

schválenie dvoch uznesení: ide o určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 

a rozsah výkonu starostu obce. Podľa §11 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení je pre obce 

s počtom obyvateľov od 3001 do 5000 počet poslancov 9 až 11. K dnešnému dňu je podľa 

našej evidencie počet obyvateľov 3008.  

Hlasovanie za určenie v súlade s §11 ods. 3  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 

2018-2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr v počte 11  poslancov: 

 

Prítomní: 9 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 1 

 

Za: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, 

Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó 

Zdržal sa: László Csepedi 

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. U-38/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
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u r č u j e 
 

v súlade s §11 ods. 3  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet 
poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr v počte 11  poslancov. 
 

 
Hlasovanie za určenie v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie: 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Veľký Kýr na plný pracovný 

úväzok: 

 

Prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Za: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, 

Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  
č. U-39/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
u r č u j e 

 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 
rozsah výkonu funkcie starostu obce Veľký Kýr na plný pracovný úväzok.  
 

 

 Otváracie hodiny zberného dvora 
 
Starostka ešte informovala, že otváracie hodiny sa ponechávajú tak, ako boli už aj pred tým 
dlhé roky teda: pondelok a stredu od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodiny. 
P. poslanec Sládeček sa opýtal na možnosť otvorenia zberného dvora aj poobede. Po 
následnej diskusii starostka povedala, že všetko záleží na tom, ako sa jej podarí dohodnúť 
s dotyčnou osobou, pričom vyzvala záujemcov o prácu na zbernom dvore, aby sa prihlásili 
na obecnom úrade. 
 

 Deň obce 
 
Starostka informovala o programe Dňa obce, ktorý sa bude konať 21. júla v kultúrnom parku 
a zároveň všetkých srdečne pozvala na túto akciu. 
 
-p. poslanec Dojčan sa opýtal na pozemky pod viničnými domami. Starostka odpovedala, že 
sa rozprávala s predsedom Čerdavinu a bude potrebné vytvoriť komisiu na túto záležitosť. 
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-starostka ďalej oboznámila prítomných s akciou Deň otvorených pivníc, ktorá sa bude konať 
14. júla v Hlbokej ceste vo viničných domčekoch, na ktorú prijalo pozvanie 18 hostí z 
družobných obcí z Maďarska 
 
-p. poslanec Bottlik sa opýtal na asfaltovanie výtlkov. Starostka odpovedala, že posúri firmu, 
aby už poskytla cenovú ponuku. 
 
 

9. Záver 
 
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 28. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 19.42 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Judita Valašková 
                                                                                                                 starostka obce 
 

 

Overovatelia zápisnice:          

Gizela Kevélyová                                                           ...........................................               

                                         
         
Jozef Sládeček                                                             ...........................................               


