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Z á p i s n i c a 

z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 4.12.2020 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu 

Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny:  

starostka obce Ing. Judita Valašková, poslanci Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea 

Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. 

Róbert Szabó, Michal Száraz, Mgr. Ladislav Kottlík – prítomný od 18.38 hod. 

 

1. Otvorenie  

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa viedlo prezenčným spôsobom, s výnimkou podľa 

paragrafu 48 ods. 4 písm. d) Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a dopl. neskorších  zákonom v z. n. p. bez účasti verejnosti. OZ otvorila 

a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková. Na začiatku privítala všetkých prítomných. 

Všetci mali na tvárach rúška a pred vstupom do zasadacej miestnosti si vydezinfikovali ruky 

dezinfekčným prostriedkom. Následne starostka skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná 

väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnila sa 

poslankyňa Ing. Andrea Bolfová a hlavná kontrolórka obce Ildikó Leszkó. 

Starostka Ing. Judita Valašková predniesla návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

6. Návrh VZN č. 3/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

7. Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO 

8. Návrh VZN č. 5/2020 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, 

o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherného hracie 

prístroje a poplatku 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2021, 2022 a 2023 

10. Návrh rozpočtu obce na r. 2021,2022,2023 

11. Žiadosti občanov 

12. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 

13. Záver 

 

Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 
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Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Alexej Janík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

2. Určenie zapisovateľa  

Starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Žanetu Kováčovú. 

 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
 

Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Gizela Kevélyová a Ing. Erik Bottlik.  
 
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Alexej Janík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Alexej Janík a László Csepedi. 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela 

Kevélyová, Alexej Janík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

Zdržal sa: László Csepedi 

návrh bol schválený 

4. Kontrola uznesení 
 

Poslankyňa Gizela Kevélyová prečítala uznesenia z 15. a 16. zasadnutia  obecného 

zastupiteľstva a uznesenie z voľby hlavného kontrolóra obce. Poslanci nemali pripomienky k 

uzneseniam. 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 
 

Starostka informovala, že toto rozpočtové opatrenie bolo potrebné urobiť kvôli očakávanej 

uzávierke na konci roka – aby boli všetky položky rozpočtu v poriadku (neboli prečerpané 

alebo nedočerpané) . Starostka skonštatovala, že do príjmov sa už premietli preplatené 
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výdavky z testovania Covid – 19, získané dotácie na kultúru a šport, návratná finančná 

výpomoc od štátu. Vo výdavkoch sa presunuli prostriedky a použili na klimatizáciu Veľkého 

kultúrneho domu, na odjazdový chodník sa platil doplatok za oceľový kryt na odvodňovací 

žľab z dôvodu bezpečnosti. Navýšila sa tiež položka na stravu dôchodcom a komunálny 

odpad z dôvodu, že sa čaká ešte posledná faktúra, a z dôvodu čipovania smetných nádob. 

Tiež sa bude v tomto uznesení hlasovať o čerpaní rezervného fondu na preplatenie 

neoprávnených výdavkov projektu prístavby materskej školy – ide o kreslo, interaktívnu 

tabuľu. 

 

Poslanec Mgr. Ladislav Kottlík sa dostavil na zasadnutie o 18:38 hod. 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2020: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 43/2020 
 

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. 5/2020 
 

 

Príjmová časť      

Pč FK EK Zdroj Popis Suma v € 

1   133013 41 Príjem za drobný stavebný odpad + 100,00 

2   212002 41 Príjem z prenájmu pozemkov + 810,00 

3   212003 41 Príjem z prenájmu nebyt.priestorov + 985,00 

4   229005 41 Príjem za MZZO + 23,00 

5   312001 111 Transfer zo ŠR - COVID-19 + 2 103,65 

6   312008 11H Tansfer NSK + 1 696,00 

7   312012 111 Transfer zo ŠR - prenesené kompetencie - -2 000,00 

8   312012 111 Transfe zo ŠR - pandemické dištančné vzdelávanie + 2 000,00 
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9   312012 111 Transfer zo ŠR na matriku + 339,00 

10   312012 111 Trasnfer zo ŠR - MŠ predškolák + 406,00 

11   312012 111 Transfer zo ŠR - odmena CO skladník + 70,00 

12   312012 111 Transfer zo ŠR - ZŠ vzdelávacie poukazy - -406,00 

13   322001 1AA2 Transfer zo ŠR - rozšírenie MŠ + 1 297,85 

14   322001 1AA1 Transfer zo EU - rozšírenie MŠ + 11 031,73 

15   514002 20 Návratný finančný príspevok zo ŠR + 51 700,00 

Prijmy obce       + 70 156,23 

16   291008 111 MŠ-projekt UPSVaR-Praxou k zamestnaniu 2 + 1764,36 

17   312001 3AC1 MŠ-projekt MPC-Pomáhajúce profesie 2 + 6444,81 

18   312001 3AC2 MŠ-projekt MPC-Pomáhajúce profesie 2 + 1137,31 

19   312001 3AC3 MŠ-projekt MPC-Pomáhajúce profesie 2 + 780,22 

Príjmy spolu 
ZŠ, MŠ, ŠJ       + 10 126,70 

Príjmy spolu       + 80 282,93 

 

 

 

Výdavková 
časť      

Pč FK EK Zdroj Popis Suma v € 

20 04.5.1 611 111 Odmena CO skladníka + 70,00 

21 01.3.3 611 111 Matrika mzda + 339,00 

22 01.1.1 621 41 Zastupiteľstvo - odvody do VŠZP + 9,00 

23 05.1.0 621 41 Zberný dvor - odvody do VŠZP + 300,00 

24 01.1.1 625001 41 Zastupiteľstvo - nemocenské poistenie + 8,12 

25 09.6.0.1 633001 41 ŠJ pracovné stoly + 1 794,00 

26 06.2.0 633004 11H Hojdačky z dotácie NSK + 696,00 

27 02.2.0 633006 111 COVID-19 všeobecný materiál + 689,57 

28 04.6.0 633006 41 Obené chodníky – materiál + 28,00 

29 04.6.0 635006 41 Obecné komunikácie - oprava výtlkov - -38 211,14 

30 04.6.0 635006 41 Obecné komunikácie - chodník Novozámocká ul. - -13 488,86 

31 04.6.0 635006 20 Oprava ciest, výtlkov - z NFP + 38 211,14 

32 04.6.0 635006 20 Chodník Novozámocká ul. z NFP + 13 488,86 

33 08.4.0 635006 41 Cintorín - chodník pri odjazde + 486,00 

34 01.1.1 636002 41 OÚ nájom prevádzkových strojov - kopírka, plošina + 110,00 

35 01.1.1 637002 11H Divadelné predstavenie z dotácie NSK + 1 000,00 

36 05.2.0 637004 41 Odvoz odpadovej vody + 800,00 

37 05.1.0 637004 41 TKO - zber odpadu a čipovanie nádob + 12 000,00 

38 05.1.0 637005 41 TKO - vypracovanie verejného obstarania - -5 000,00 

39 02.2.0 637007 111 
COVID-19 testovanie - odmeny, strava 
dobrovoľníkom + 1 414,08 

40 10.2.0 642014 41 Dôchodcovia - príspevok na stravu + 1 500,00 

41 10.2.0 642014 41 Dôchodcovia - vianočný príspevok + 40,00 

42 09.1.1 713001 1AA1 MŠ interiérové vybavenie - z EU + 7 024,89 

43 09.1.1 713001 1AA2 MŠ interiérové vybavenie - zo ŠR + 826,46 

44 09.1.1 713002 1AA1 MŠ výpočtová technika - z EÚ + 1 711,84 

45 09.1.1 713002 1AA2 MŠ výpočtová technika - zo ŠR + 201,39 
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46 06.2.0 713003 41 Kamerový systém - -9 691,12 

47 08.2.0 713004 41 VKD – klimatizácia + 61 234,00 

48 09.1.1 717002 1AA1 MŠ stavebný dozor - z EÚ + 2 295,00 

49 09.1.1 717002 1AA2 MŠ stavebný dozor - zo ŠR + 270,00 

50 06.2.0 717003 41 Park - sociálne zariadenia, zakrytie pódia - -10 000,00 

Výdavky obce       + 70 156,23 

51   633002 111 ZŠ-Dišt.vzdel.-technika-účel. + 2 000,00 

52   633002 111 ZŠ-výpočt.technika-niž.sek.vzdel. - 2 000,00 

53   611 111 MŠ-tar.platy-proj.UPSVaR-Praxou k zam.2 + 1 162,10 

54   612002 111 MŠ-prípl.mentor-proj.UPSVaR-Praxou k zam.2 + 196,04 

55   623 111 MŠ-poist. do ost.ZP-proj.UPSVaR-Praxou ka zam.2 + 116,22 

56   625001 111 MŠ-nem.poist.-proj.UPSVaR-Pracou k zam.2 + 16,20 

57   625002 111 MŠ-starobné poist.-proj.UPSVaR-Praxou k zam.2 + 162,00 

58   625003 111 MŠ-úrazové poistr.-proj.UPSVaR-Praxou k zam.2 + 9,40 

59   625004 111 MŠ-invalidné poist.-proj.UPSVaR-Praxou k zam.2 + 34,80 

60   625005 111 MŠ-poist. FZ-proj.UPSVaR-Praxou k zam. 2 + 12,00 

61   625007 111 MŠ-poist.do RF-proj.UPSVaR-Praxou k zam.2 + 55,60 

62   611 3AC1 MŠ-tarifný plat-projekt MPC + 4437,14 

63   611 3AC2 MŠ-tarifný plat-projekt MPC + 783,02 

64   611 3AC3 MŠ-tarifný plat-projekt MPC + 537,16 

65   612002 3AC1 MŠ-príplatky-projekt MPC + 248,09 

66   612002 3AC2 MŠ-príplatky-projekt MPC + 43,78 

67   612002 3AC3 MŠ-príplatky-projekt MPC + 30,03 

68   621 3AC1 MŠ-poist.do VsZP-projekt MPC + 239,42 

69   621 3AC2 MŠ-poist.do VsZP-projekt MPC + 42,25 

70   621 3AC3 MŠ-poist.do VsZP-projekt MPC + 28,98 

71   623 3AC1 MŠ-poist.do ost.ZP-projekt MPC + 229,10 

72   623 3AC2 MŠ-poist.do ost.ZP-projekt MPC + 40,43 

73   623 3AC3 MŠ-poist.do ost.ZP-projekt MPC + 27,73 

74   625001 3AC1 MŠ-nemoc. poist.-projekt MPC + 65,57 

75   625001 3AC2 MŠ-nemoc. poist.-projekt MPC + 11,57 

76   625001 3AC3 MŠ-nemoc. poist.-projekt MPC + 7,94 

77   625002 3AC1 MŠ-dôch.poist.-projekt MPC + 655,92 

78   625002 3AC2 MŠ-dôch.poist.-projekt MPC + 115,75 

79   625002 3AC3 MŠ-dôch.poist.-projekt MPC + 79,41 

80   625003 3AC1 MŠ-úraz.poist.-projekt MPC + 47,72 

81   625003 3AC2 MŠ-úraz.poist.-projekt MPC + 8,42 

82   625003 3AC3 MŠ-úraz.poist.-projekt MPC + 5,78 

83   625004 3AC1 MŠ-invalid.poist.-projekt MPC + 131,21 

84   625004 3AC2 MŠ-invalid.poist.-projekt MPC + 23,15 

85   625004 3AC3 MŠ-invalid.poist.-projekt MPC + 15,89 

86   625005 3AC1 MŠ-poist. do FZ-projekt MPC + 64,31 

87   625005 3AC2 MŠ-poist. do FZ-projekt MPC + 11,35 

88   625005 3AC3 MŠ-poist. do FZ-projekt MPC + 7,79 

89   625007 3AC1 MŠ-poist. do RF-projekt MPC + 204,10 

90   625007 3AC2 MŠ-poist. do RF-projekt MPC + 36,02 

91   625007 3AC3 MŠ-poist. do RF-projekt MPC + 24,71 

92   642015 3AC1 MŠ-nemoc.dávky-projekt MPC + 122,23 
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93   642015 3AC2 MŠ-nemoc.dávky-projekt MPC + 21,57 

94   642015 3AC3 MŠ-nemoc.dávky-projekt MPC + 14,80 

95   611 111 ZŠ-vzdel.poukazy-tar.platy - 406,00 

96   633009 111 MŠ-knihy,uč.pomôcky-účel. prostr. + 406,00 

Výdavky ZŠ, 
MŠ a ŠJ       + 10 126,70 

Výdavky spolu       + 80 282,93 

 

 

b) použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu  neoprávnených výdavkov 

projektu súvisiacich s Rozšírením priestorov MŠ vo výške 233,47 € 

 

 

6. Návrh VZN č. 3/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb 
 

Starostka informovala, že obec využíva elektronické služby, ale nemala k tomu VZN, z tohto 

dôvodu sa predkladá toto VZN na schválenie. Od 4.11.2020 bolo VZN zverejnené na úradnej 

tabuli.  

 
Hlasovanie schválenie VZN č. 3/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 44/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických 
služieb. 
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7. Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 
 

V tomto bode starostka informovala, že týmto VZN sa bude meniť od 1.1.2021 systém zberu 

odpadu v obci, smetné nádoby na komunálny odpad budú začipované. Domácnosti s počtom 

členov 1-4 budú mať začipovanú jednu 120 litrovú smetnú nádobu, 5 a viac členná domácnosť 

bude mať nárok na dve 120 litrové smetné nádoby. Domácnosť, ktorá si bude nárokovať na ďalšiu 

smetnú nádobu navyše, bude si ju môcť dať začipovať po uhradení poplatku vo výške 100 eur/rok. 

K tomuto kroku musela obec pristúpiť po tom čo mnoho domácností dostatočne netriedi svoj 

odpad, vykladá každé dva týždne niekoľko smetných nádob. Zákon obciam ukladá povinnosť 

znižovať množstvo komunálneho odpadu a zároveň oddeľovať z neho čo najviac 

vyseparovateľných zložiek. Veľa obci už dávno takto limituje počet zberných nádob. Preto sa aj 

naša obec odhodlala k tomuto kroku, lebo podľa posledných prepočtov z minulého roka by sme 

museli zdvihnúť poplatok  zo 17,20 eur na vyše 26 eur na jedného občana za rok. Toto 

navyšovanie spôsobujú občania, ktorí sú pohodlní a neseparujú, ale týmto zvyšovaním by boli 

potrestaní aj tí občania, ktorí poctivo triedia svoj odpad. Práve preto budú po novom vysypané len 

tie smetné nádoby, ktoré budú začipovanie. Domácnosti, ktoré nebudú mať uhradené poplatky za 

komunálny odpad za predchádzajúci polrok alebo budú mať nedoplatky na poplatku za 

predchádzajúce roky, nebudú mať vysypané smetné nádoby. Starostka tiež vyzvala občanov aby 

si dali do poriadku svoje trvalé pobyty  aby mohla byť zberná nádoba na prípadnej novej adrese 

vysypaná. U právnických osôb a podnikateľov sa prechádza na množstvový zber, do konca roka 

musia zahlásiť počet a veľkosť smetných nádob, ktoré budú používať, a ich sadzba bude závisieť 

od počtu a veľkosti začipovaných smetných nádob. Novinkou od roku 2021 je tiež odvoz platového 

odpadu 2x za mesiac. Papier sa bude odvážať raz za mesiac. 

Mgr. Ladislav Kottlik sa spýtať či budú začipované existujúce/pôvodné smetné nádoby, ktoré 

vlastnia obyvatelia. Starostka reagovala, že áno,  ale len 120 litrové smetné nádoby. 

Mgr. Bc. Róbert Szabó doplnil, že pracovníci zberovej spoločnosti budú mať čítačky, ktorými 

odsnímajú čipy na smetných nádobách.  

Ing. Erik Bottlik, sa pýtal na postup čipovania. Starostka odpovedala, že sa bude čipovať podľa 

ulíc, a obyvatelia budú informovaní. Bude treba zberné nádoby vyložiť a naši pracovníci obce 

začipujú zbernú nádobu a prepoja s databázou. 

Ing. Erik Bottlik, dodal, že tieto čipy sú sledovateľné pomocou GPS, až by došlo k odcudzeniu 

nádoby alebo podobne. 

Starostka dodala, že tento spôsob je spravodlivejší  pre separujúce domácnosti. 

Mgr. Bc. Róbert Szabó dodal, že je v záujme nás všetkých produkovať čo najmenej komunálneho 

odpadu, lebo bez toho sa nevyhneme zvyšovaniu poplatkov zo strany štátu. 

Od 16.11.2020 bolo VZN zverejnené na úradnej tabuli.  
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Hlasovanie za schválenie VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  
č. 45/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e  

 
 
                                                        
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi. 
 

 

 

8. Návrh VZN č. 5/2020 o dani za psa, o dani za užívanie 
verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné 
automaty, o dani za nevýherného hracie prístroje a poplatku 

 

Toto VZN, ktoré určuje výšku sadzieb a nadväzuje na predchádzajúce VZN, ktoré riešilo 
systém zberu odpadu. Platné zákony sú také, že dôraz kladú na triedenie odpadu, teda od 
úrovne vytriedenia komunálneho odpadu závisí výška zákonného poplatku, ktorý sa pripočíta 
automaticky ku každej tone likvidovaného komunálneho odpadu, ktorý sa z obce odvezie. Za 
rok 2019 naša obec triedila na úroveň 43,73 %. Za túto úroveň triedenia podľa tabuľky 
určenej zákonom platíme 12 eur za tonu, k tomu sa ešte prirátava poplatok za odvoz 
komunálneho odpadu čo je 79,92 eur za tonu. To znamená, že je to vyše 80 eur/t. Ak by sme 
za rok 2020 zostali na tejto istej úrovni triedenia tj. 43,73 % zvýši sa nám zákonný poplatok 
z 12 eur/t na 18 eur/t toto vyplýva zo zákona. Ak vy sme mali nižšiu úroveň triedenia ako 
v roku 2019, znamenalo by to zvýšenie zákonného poplatku nie na 18 eur/t ale na 22 eur/t. 
Čo je naozaj značné navýšenie nákladov. Obec musí hospodáriť tak aby poplatky, ktoré 
vyberie od obyvateľov a podnikateľov vo forme poplatku zo komunálny odpad aj 
v skutočnosti pokryli všetky náklady za odvoz tohto odpadu. V momentálne je poplatok na 
občana, ktorý sa vyrubuje ročne vo výške 17,20 eur/občan a patrí medzi najnižšie sadzby 
v okolitých obciach. Preto práve obec pristúpila k tomu, že obmedzí počet zberných nádob, 
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a nenavýši poplatok na budúci rok, tým by dostali poslednú šancu tí občania, ktorí doteraz 
nedostatočne triedili, aby neboli potrestaní zvýšeným poplatkom tí, ktorí aj doteraz 
separovali. Sadzba pre fyzické osoby sa tým pádom nezmení. Sadzby za komunálny odpad 
pre právnické osoby a podnikateľov budú podľa množstva, tj. za 120 litrovú nádobu 80 eur, 
za 240 litrovú 160 eur a za 1100 litrovú 500 eur. Starostka dodala, že obec robí maximum 
pre to aby bolo čo najmenej komunálneho dopadu. Zberný dvor je otvorený 3x týždenne, 
kým v iných dedinách len 2x mesačne, vyprázdňujú sa aj velkoobjemové kontajnery 
rozložené na území obce (za tento rok sa odviezol prostredníctvom nich záhradný odpad 
v množstve 100tisíc ton). Obec zabezpečila tiež kompostéry, keďže zákon ukladá od roku 
2021 oddeľoval z komunálneho odpadu aj zložku kuchynského odpadu. Starostka následne 
opakovane poprosila občanov aby začali dôkladne triediť odpad, lebo výška poplatku je 
v rukách občanov. Návrh tohto VZN bol riadne zverejnený od 16.11.2020, v zákonnej lehote 
nedošli žiadne pripomienky.  

Domácnosti dostanú do poštových schránok harmonogram zberu odpadu na rok 2021 spolu 
letáčikom, ktorý zodpovie najčastejšie otázky ohľadom prechodu na nový spôsob zberu 
komunálneho odpadu. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 5/2020 o dani za psa, o dani za užívanie verejného 

priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherného 

hracie prístroje a poplatku: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  
č. 46/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e  

 
 
                                                        
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o dani za psa, o dani za užívanie verejného 
priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherného 
hracie prístroje a poplatku. 
__________________________________________________________ 
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9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 
2021, 2022 a 2023 

Starostka uviedla, že pani hlavná kontrolórka bola v kontakte s osobou pozitívnou na covid-
19, zistila to v tento deň a nedostala sa na rad na testovaní, preto jej stanovisko prečíta pani 
Žaneta Kováčová, pracovníčka obce a tiež zapisovateľka na tomto zasadnutí. Správa je 
prílohou tejto zápisnice. Hlavná kontrolórka odporučila rozpočet schváliť v navrhovanom 
znení. 

__________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. 47/2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 
 

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

 
 
stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký Kýr k návrhu rozpočtu obce Veľký Kýr na roky 
2021, 2022, 2023. 

 

10. Návrh rozpočtu obce na r. 2021,2022,2023 
 
Starostka uviedla, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 sa počíta s vyrovnaným 
rozpočtom. Roky 2022 a 2023 sú informatívne. Rozpočet zahŕňa každoročne sa cyklicky 
opakujúce bežné výdavky, okrem ktorých boli vyčlenené prostriedky na jednotlivé plánované 
akcie napr.  

- 3 500,- eur na osvetlenie a vyhotovenie zábradlia odjazdového chodníka od nového 
cintorína,  

- tento rok sa podarilo dostať od sponzora 4 000,- eur za závlahový systém na 
futbalové ihrisko, 

- 40 000,- eur na údržbu ciest, 
- Oprava krížu na starom cintoríne 13 500,- eur, 
- 100 000,- eur na opravu fasády Veľkého kultúrneho domu, 
- 20 000,- eur na klímu do Malého kultúrneho domu, 
- 10 000,- eur na kultúrny park.  

 
Toto sú také väčšie položky okrem každoročných bežných výdavkoch a dotácii. Návrh 
rozpočtu bol riadne zverejnený od 18.11.2020. 
 
 
Hlasovanie za schválenie Rozpočtu obce Veľký Kýr na roky 2021,2022 a 2023: 

 

Prítomní: 10  za: 10  proti: 0  zdržali sa: 0 
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Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 

__________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. 48/2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

 

a) s c h v a ľ u j e                                                     
Rozpočet obce Veľký Kýr na rok 2021 vrátane programov a podprogramov 

  
Bežné príjmy vo výške    1 797 390,00 € 
Kapitálové príjmy vo výške                 0,00 € 
Príjmové finančné operácie vo výške     104 000,00 € 
Príjmy ZŠ, MŠ, ŠJ vo výške                         94 935,50 € 
Príjmy spolu vo výške    1 996 325,50 € 
Bežné výdavky vo výške       789 451,95 € 
Kapitálové výdavky vo výške     165 677,00 € 
Výdavkové finančné operácie vo výške      63 579,55 € 
Výdavky ZŠ, MŠ, ŠJ vo výške      977 617,00 € 
Výdavky spolu vo výške    1 996 325,50 € 
 

b) b e r i e    n a     v e d o m i e 
Návrh rozpočtu obce Veľký Kýr na roku 2022 a 2023 vrátane programov a podprogramov 
 
          rok 2022        rok 2023 

Bežné príjmy vo výške    1 745 360,00 €  1 745 310,00 € 
Kapitálové príjmy vo výške                 0,00 €                0,00 € 
Príjmové finančné operácie vo výške                0,00 €                0,00 € 
Príjmy ZŠ, MŠ, ŠJ vo výške                         96 355,00 €       69 350,00 € 
Príjmy spolu vo výške    1 841 715,00 €  1 814 660,00 € 
Bežné výdavky vo výške       726 353,35 €     725 861,92 € 
Kapitálové výdavky vo výške       19 077,00 €                                 0,00 € 
Výdavkové finančné operácie vo výške      64 034,33 €       64 500,76 € 
Výdavky ZŠ, MŠ, ŠJ vo výške      953 705,00 €     926 650,00 € 
Výdavky spolu vo výške    1 763 169,68 €  1 717 012,68 € 

 

11. Žiadosti občanov 

 

Starostka uviedla, že obec dostala žiadosť 28.4.2020 s tým, že ide o žiadosť na sezónny 
prenájom. Po prerokovaní s právničkami sme sa zhodli že pôjde o 5 ročný prenájom časti 
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pozemku  na prevádzkovanie terasy pri zmrzlinovom stánku. Ide o časť parcely reg. C  č. 
495/2 v katastrálnom území Veľký Kýr, na Námestí sv. Jána o rozmere 4x4m na vonkajšie 
sedenie a umiestnenie slnečníkov. Sadzba za takýto prenájom na podnikateľské účely je 
0,70eur/m2/rok. 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr,  časť pozemku 

parcely registra „C“  č. 495/2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Kýr o výmere 16 m2 

v rozsahu podľa priloženej kópie katastrálnej mapy na dobu 5 rokov, do 31.12.2025   : 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík 

návrh bol schválený 

__________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. 49/2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 
zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok obce Veľký Kýr,  časť pozemku parcely 
registra „C“  č. 495/2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Kýr o výmere 16 m2 
v rozsahu podľa priloženej kópie katastrálnej mapy na dobu 5 rokov, do 31.12.2025  podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov obchodnej spoločnosti 
Džemil Šefkii - Charlie, s.r.o., so sídlom Štúrova 159A, 949 01 Nitra, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č. 17069/N, v mene ktorej je oprávnený konať 
Džemil Šefkii, konateľ, za účelom prevádzkovania terasy o výmere 4x4 m k zmrzlinovému 
stánku za nájomné vo výške 0,70 €/m2/rok, t.j. 11,20 eur/rok s výpovednou lehotou 3 
mesiace. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám.  
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa - časť pozemku o výmere 16 m2 sa nachádza pred 
zmrzlinovým stánkom, ktorý prevádzkuje žiadateľ. Plocha je obcou iným spôsobom 
nevyužívaná a terasa umiestnená k zmrzlinovému stánku bude slúžiť verejnosti pri využívaní 
služieb poskytovaných žiadateľom.  

 

12. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 

 

Do tohto bodu bol zaradený: 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Aefkii&MENO=D%9Eemil&SID=0&T=f0&R=0
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 Návrh na výplatu jednorazového príspevku novorodencom narodeným v roku 2020. 
Tento príspevok je vyplácaný už 6 rok rodičom novorodencov, ide o 30 eur za dieťa. 
Keďže tento rok nie sú povolené hromadné podujatia. Rodičia detí budú pozvaní 
neformálne na obecný úrad a v sprievode vecného daru im bude odovzdaná aj táto 
hotovosť. 

 
Hlasovanie za schválenie vyplatenia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa v sume 

30 eur na novorodenca: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 

__________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. 50/2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

 
s c h v a ľ u j e 

 
 

vyplatenie finančného príspevku novorodencom  narodeným v roku 2020 vo výške  
30 eur/dieťa. 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 návrh na výplatu mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva. Podľa 
zásad odmeňovania poslancov OZ z roku 2019, možno na návrh starostu vyplatiť 
poslancom mimoriadnu odmenu, ktorá je síce rozpočtovaná, ale napriek tomu 
podlieha schváleniu OZ. Vzhľadom na to že máme za sebou dosť tvrdý rok plný 
rôznych obmedzení, som potrebovala Váš súhlas resp. aj pomoc pri riešení vecí 
a problémov. Rada by teda využila túto zákonom danú právomoc a vyjadrila svoje 
poďakovanie a napriek tomu že táto odmena nie je v priamej úmere k výške 
investovaných peňazí, je to skôr symbolická. Všetky porady aj zasadnutia sú na úkor 
Vášho voľného času, a napriek tomuto pandemickému roku sme investovali do 
zveľadenia majetku obce z vlastných prostriedkov vyše 209 tis eur a spolu s dotáciu 
na prístavbu materskej školy vo výške 288 tis eur, je to necelých pol milióna eur. 
Možno, že to bolo aj viac ako v inom bežnom roku, preto predkladá na schválenie 
tento návrh na rozdelenie rozpočtovaných 2300 eur na mimoriadnu odmenu 
poslancom OZ podľa Zásad o odmeňovaní poslancov OZ. 
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Hlasovanie za prerozdelenie rozpočtovaných 2300 eur na mimoriadnu odmenu poslancom 

OZ podľa Zásad o odmeňovaní poslancov OZ: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 

__________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. 51/2020 

 
 

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

 
 
rozdelenie a vyplatenie rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 2300,- € na 
mimoriadnu odmenu poslancom obecného zastupiteľstva podľa Čl. II Zásad 
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 
 

 

 Následne poslankyňa Ing. Andrea Gyepes vyslovila návrh na mimoriadnu odmenu 
starostke obce vo výške 1000 eur. Zdôvodnila to tým, že toto bol naozaj ťažký rok, a 
predsa zachovala zdravé hospodárenie obce, vykonala veľa práce. A preto si to 
naozaj zaslúži. A uviedla, že okolité obce môžu našej obci závidieť objem finančných 
prostriedkov na rezervnom fonde. Gizela Kevélyová dodala, že sa určite zhodnú na 
tomto  názore, a pani starostka si tú odmenu rozhodne zaslúži. Starostka reagovala, 
že o odmenu nestojí.  

 

Hlasovanie za výplatu mimoriadnej odmeny starostke obce vo výške 1000 eur: 

 

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

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, 

Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 
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                                 Nepodpísané    U z n e s e n i e  
č. 52/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 

 
výplatu mimoriadnej odmeny starostke obce  Ing. Judite Valaškovej vo výške 1000 eur. 

 
___________________________________________________________________ 

 

V rámci diskusie starostka uviedla,  
- že na minulom zasadnutí sa schválilo podpísanie nájomnej zmluvy so správou ciest. 

V súčasnosti  už je táto zmluva podpísaná ale ešte sa čaká na schválenie zo strany 
Ministerstva. Ide o projekt cez miestnu akčnú skupinu Cedron Nitrava. V súčasnosti 
idú správy, že vláda alebo možno samosprávny kraj má záujem o to, aby sa tieto 
miestne akčné skupiny rozdeľovali podľa okresov. Táto naša je na území nitrianskeho 
aj novozámockého okresu. Takže teraz musíme počkať, či sa tento projekt bude 
môcť takto realizovať.  

- Že návratná finančná pomoc už prišla, v súčasnosti už pracujeme na vyúčtovaní. 
- Minulý týždeň sa ukončili práce ohľadom klímy vo veľkom kultúrnom dome. 
- Od vlády Maďarskej republiky sme dostali jednorazové rúška, ktoré budú 

s vianočným príspevkom prerozdelené dôchodcom našej obce. 
- Od budúceho týždňa sa začínajú výkopové práce, ktoré súvisia s vybudovaním 

optickej siete. Práce sa začnú od Hlavnej, Školskej, Cetínskej ulice. Realizácia bude 
trvať rok. 

- Čo sa týka čističky, čaká sa na vyjadrenia z úradov a vyzerá to tak, že do konca roka 
by sme mohli mať ukončené územné konanie v tejto veci. 

- Geometrický plán ohľadom viníc - zatiaľ je len návrh. Teraz sa budú zvolávať majitelia 
jednotlivých viničných domčekov, aby sa k tomu tiež mohli vyjadriť. Následne sa 
vyhotoví GP na základe, ktorého si budú môcť dané pozemky odkúpiť. 

- Starostka uviedla, že keďže ide o posledné zasadnutie poďakovala sa všetkým 
poslancom, zamestnancom, sponzorom : Ladislav Máté, Poľnohospodárske družstvo 
Veľký Kýr, Patrik Gajdošík, Ľudovít Együd, Jozef Ševčík, Zoltán Bálint, Kóňastav, 
Mária Dojčánová, Erik Kišucký, Velkeer, Slovenské štrkopiesky, a všetkým 
dobrovoľníkom za pomoc. Všetkým obyvateľom obce za dodržiavanie všetkých 
protipandemických opatrení a nariadení. 

- Ospravedlnila sa za akcie, ktoré obec tento rok nemohla zorganizovať ako napr. 
Mikuláš – tento rok sa poskytla pozornosť iba škôlkarom a žiakom na prvom stupni 
ZŠ, keďže len tí navštevujú naše zariadenia a je zákaz zhromažďovania sa. 

- Zagratulovala na diaľku všetkým tohto ročným jubilantom, keďže ani táto akcia sa 
konať nemohla. 

- Pri príležitosti adventu popriala všetkým pevné zdravie, pokojné a požehnané 
vianočné sviatky vo viere že ten ďalší rok bude lepší. 

 
 

10. Záver 
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Starostka obce Ing. Judita Valašková skonštatovala, že všetky body programu boli 

vyčerpané, a keďže už nikto nemal podnet do diskusie, poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie vyhlásila za ukončené o 19.41 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Judita Valašková 
                                                                                                                 starostka obce 
 

Overovatelia zápisnice:          

 

Ing. Erik Bottlik       ...........................................             

   

 

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


