
Obecný úrad, nám. Sv. Jána 1, 941 07  Veľký Kýr 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 29. októbra 2010 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Pridelenie bytu v BD 6 b.j. na ul. Hlavná 53 
4. Záver  

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 
 Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík, 
starosta obce. Privítal všetkých prítomných členov OZ a konštatoval, že na rokovaní je 
prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za 
uznášania schopné. Do začiatku zasadnutia OZ bez ospravedlnenia neboli prítomní poslanci p. 
Hanzelíková, p. Janík, Ing. Hlavatý. Svoju neprítomnosť ospravedlnil p. Krizsan. Ďalej 
predniesol návrh programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo 
na jeho doplnenie. Návrhov nebolo, preto pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania. 
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Kazána a Ing. Pavla Kováča 
Za overovateľov zápisnice navrhol:  p. Otíliu Kováčikovú a Ing. Ľudovíta Valašku 
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  7  za: 7  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
3.  Pridelenie bytu v BD 6 b.j. na ul. Hlavná 53 
 
Predsedajúci predniesol, že dňa 23. septembra 2010 Ing. Tomáš Polák, nájomník bytu č. 2 
v bytovom dome na ul. Hlavná 53 požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy k predmetnému bytu 
k 31. 10. 2010. Pri určení ďalšieho nájomníka bytu sa vychádzalo zo žiadostí ktoré boli obci 
doručené. Žiadatelia museli predložiť potrebné doklady k posúdeniu príjmu ktorý nemôže byť 
nižší ako 1,5 násobok životného minima a vyšší ako 3 násobok životného minima. Po 
predložení potrebných dokladov bola  zvolaná komisia pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP. 
Požiadal JUDr. Vereša, predsedu komisie pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP, aby oboznámil 
prítomných o návrhu komisie. 
JUDr. Vereš, poslanec OZ a predseda komisie informoval prítomných, že obec k dnešnému dňu 



eviduje celkove 2 žiadosti o pridelenie bytu do nájmu a to od:  Štefana Vanyu a manž. bytom 
Veľký Kýr, Budovateľská 41 a od Ivana Chňapeka a Stanislavy Vargovej bytom Ivanka pri 
Nitre, prechodne Veľký Kýr, Pažiť 58. Komisia preskúmala predložené doklady záujemcov 
o príjme ich domácnosti za rok 2009 a sociálnu situáciu žiadateľov a dospela k záveru, že obaja 
žiadatelia spĺňajú podmienku preukázania príjmu ich domácnosti v zákone stanovenom rozpätí. 
Po zvážení príjmu domácnosti a sociálnej situácie komisia doporučuje prideliť byt pre 
uchádzača p. Štefana Vanyu a manželku. 
Predsedajúci požiadal poslancov o vyjadrenie sa k predloženému návrhu. Nakoľko neboli 
žiadne pripomienky, predsedajúci predložil návrh o pridelení bytu č. 2 v 6 bj. na ul. Hlavná č. 
53 od 1. 11. 2010 do nájmu pre manželov Vanyových na hlasovanie: 
 
Hlasovanie : 
Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome na ul. Hlavná 53 do nájmu pre Štefana Vanyu a manž. 
Gabrielu bytom Veľký Kýr, Budovateľská 41 od 1.11.2010. 
Poveruje  
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy. 
Uznesenie č. 47/2010-OZ. 
 
4.  Záver  

 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť, 
a zasadanie OZ ukončil. 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa  2. novembra 2010 

 
 
 
 

Helena Dojčanová                                                               Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Otília Kováčiková    .............................................. 

       
        Ing. Ľudovít Valaška    ............................................... 


