
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. septembra 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 2 x 6 b.j. na ul. Ružová 2 
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. Kazán, Ing. Kováč, Ing. Valaška. 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. Otíliu Kováčikovú a JUDr. Alexandra Vereša 
Za overovateľov zápisnice navrhol:  p. Vojtecha Bátoru a p. Alexeja Janíka 
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  6  za: 6  proti:   0  zdržali sa:  0 
 
3.  Pridelenie bytu v BD 2 x 6 b.j. na ul. Ružová 2 
 
Predsedajúci predniesol, že dňa 14. júla 2010 p. Igor Redecký nájomník bytu č. 3 v bytovom 
dome na ul. Ružová 2 požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy k predmetnému bytu k 30. 9. 
2010. Pri určení ďalšieho nájomníka bytu sa vychádzalo zo žiadostí, ktoré obec eviduje ku 
dnešnému dňu. Všetci žiadatelia, ktorí boli zapísaní v zozname boli vyzvaní, aby predložili 
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 6 žiadostí o pridelenie bytu do nájmu a to od: Dalibora Opačitého, Veľký Kýr, 
Budovateľská 20; Jozefa Szerződiho, Veľký Kýr, Apátska 87; Eriky Kimovej, Veľký Kýr, 
Pažiť 73; Patrika Szőkeho, Veľký Kýr, Veľká Pažiť 43; Janky Grófovej, Veľký Kýr, Apátska 
154 a Tibora Tokára, Veľký Kýr. Z týchto žiadateľov p. Szerződi a p. Grófová vyhlásili, že 
nemajú záujem o byt a p. Tokár žiadal o byt v bývalej 4 b.j. na ul. Záhradná. P. Kimová sa na 
výzvu obce neohlásila, nepredložila žiadne doklady. Z predložených dokladov p. Opačitého na 
zasadnutí komisie  bolo zistené, že príjem jeho domácnosti nedosahuje minimálny limit výšky 
príjmu domácnosti dvojčlennej rodiny o 30,59 € (rozpätie 471,55 – 943,11), ako je stanovený 
1,5 násobok životného minima. P. Patrik Szőke a spolu posudzovaná osoba predložili doklady 
o príjme a ich minimálny príjem prevyšuje minimálny limit životného minima o 141,12 € 
mesačne (rozpätie 471,55 – 943,11). Z tohto dôvodu komisia doporučuje prideliť byt do nájmu 
tomuto uchádzačovi, nakoľko len on spĺňa podmienky na pridelenie bytu.  
p. Dojčan, poslanec OZ poznamenal, že p. Opačitý je ženatý a p. Szőke žije s priateľkou, ešte 
nie je ženatý. 
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, či nie je podmienkou, aby žiadateľ bol ženatý. 
JUDr. Vereš, poslanec OZ odpovedal, že to nie je podmienka, aby žiadateľ bol ženatý. Ďalej 
ešte poznamenal, že p. Opačitý teraz nespĺňa podmienku, nakoľko v uplynulom roku bol 3 
mesiace nezamestnaný, hoci v súčasnoti  pracuje, príjem je potrebné posudzovať podľa 
predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 
Hlasovanie za pridelenie nájomného bytu č. 3 pre Patrika Szőkeho, bytom Veľký Kýr, Veľká 
Pažiť 73 
Prítomní: 6  za: 6  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
Pridelenie bytu č. 3 v bytovom dome na ul. Ružová 2 do nájmu pre Patrika Szőkeho, bytom 
Veľký Kýr, Veľká Pažiť 73 od 1.10.2010. 
Poveruje  
Starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy. 
Uznesenie č. 41/2010-OZ. 
 
P. starosta ešte dodal, že na obecný úrad bola doručená ďalšia žiadosť o ukončenie nájmu a to 
v 6 b.j. na ul. Hlavná, byt č. 2 nájomcu p. Ing. Tomáša Poláka. Táto žiadosť bude taktiež 
posúdená komisiou a prejednaná OZ. 
JUDr. Vereš, poslanec OZ podotkol, že by sa snáď mohla pri posudzovaní zohľadniť 
skutočnosť, že pre hospodársku krízu v uplynulom roku p. Opačitý bol 3 mesiace bez 
zamestnania. Keby mal príjem aj tie tri mesiace, mal by potrebný príjem na pridelenie bytu. 
p. Dojčan, poslanec OZ poznamenal, že by sa mohli hanbiť všetci tí poslanci, ktorí by mohli 
prísť na dnešné zasadnutie a bezdôvodne sa nedostavili. Keď bolo treba zaujať konkrétne 
stanovisko k určitej záležitosti, počas celé volebné obdobie sa niektorí poslanci pravidelne 
týchto zasadnutí nezúčastňovali. 
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že keby sa aj on nepozrel do poštovej schránky, ani on by 
nevedel, že je zastupiteľstvo. Aj tí, ktorí sú neprítomní určite majú dôvod prečo neprišli. 
 
 



4.  Záver  
 

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť, 
a zasadanie OZ ukončil. 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 30. septembra 2010 

 
 
 
 

Helena Dojčanová                                                               Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Vojtech Bátora     .............................................. 

       
        Alexej Janík      ............................................... 


