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

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

 
Dátum konania: 27. decembra 2010 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
P r o g r a m : 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie  výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Veľký Kýr 
4. Prevzatie osvedčenia o zvolení za starostu, zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

a odovzdanie insígnií  
5. Prevzatie osvedčení o zvolení za poslancov a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Ladislav Kottlík, doterajší starosta 
obce. Privítal novozvoleného starostu obce, novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
a všetkých prítomných. 
      
    2.  Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku určil p. Helenu Dojčanovú. 
Za overovateľov zápisnice určil JUDr. Gabrielu Bóbovú a p. László Csepediho. 
Potom požiadal p. Pospigelovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby oznámila výsledky 
volieb do orgánov samosprávy obce. 
 
   3.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Veľký Kýr 
 
p. Pospigelová, predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami 
volieb do orgánov samosprávy obce. 
 
Počet oprávnených voličov:       2563 osôb 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb:     1664 
% účasti:           64,92 % 
 
Novozvolený starosta obce: 
Miroslav Dojčán             Nezávislý kandidát   572 platných hlasov 
 



Zvolení poslanci: 
 
1.   Ladislav Kottlík, Mgr.        SMK-MKP                  860  platných hlasov              
2.   Gabriela Bóbová, JUDr.   Nezávislý kandidát     650  platných hlasov  
3.   Ľudovít Valaška,Ing.         MOST – HÍD   628  platných hlasov 
4.   Peter Čapucha Ing.             Nezávislý kandidát    584  platných hlasov 
5.   Alexej Janík                  SMK – MKP               514  platných hlasov 
6.   Jozef Sládeček                   Nezávislý kandidát    512  platných hlasov 
7.   Ladislav Kazán                  MOST – HÍD               504  platných hlasov 
8.   László Csepedi                  MOST - HÍD               496  platných hlasov 
9.   Zoltán Krizsan                   SMK-MKP            467  platných hlasov  
10. Pavol Kováč,Ing.               MOST – HÍD              459  platných hlasov 
11. Alexander Szabó, Ing.       Nezávislý kandidát      454  platných hlasov 
Záverom zablahoželala novozvolenému starostovi a poslancom OZ. 
 
4. Prevzatie osvedčenia o zvolení za starostu, zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

a odovzdanie insígnií  
 
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí doterajší starosta vyzval 
novozvoleného starostu na zloženie sľubu. Po prečítaní sľubu doterajším starostom ktorý znie: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ novozvolený starosta potvrdil sľub 
podpisom pod text sľubu. Sľub starostu tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvolenému starostovi osvedčenie 
o zvolení za starostu. Doterajší starosta odovzdal novozvolenému starostovi insígnie a vedenie 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
5. Prevzatie osvedčení o zvolení za poslancov a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 
 
Novozvolený starosta obce prečítal sľub poslanca, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť 
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Novozvolení poslanci potvrdili sľub podpisom 
pod text sľubu. Sľub poslancov tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
 
Novozvolený starosta obce poďakoval občanom za prejavenú dôveru a v krátkosti informoval 
o svojich plánoch ktoré mieni realizovať.  

 
7. Diskusia 
Požiadal prítomných poslancov, ako aj občanov, aby sa zapojili do diskusie, resp. mu dávali 
otázky. 



- P. Máté Ján, občan mal dotaz, čo mieni urobiť s neporiadkom v obci, ktorý býva najmä 
koncom týždňa. 

- P. starosta odpovedal, že chce urobiť novú organizačnú zmenu na úrade. Bude jeden 
pracovník, ktorý bude rozhodovať a zodpovedať za majetok  a za každú chybu na 
obecnom majetku. Keď sa ujme úradu a prevezme ho, potom bude informovať občanov aj 
o stave účtov chce, aby každý občan bol informovaný o stave financií a pod. Ďalej chce 
mať zodpovednú osobu za kultúrne domy, ktorý bude zodpovedať za poriadok pri 
všetkých akciách a diskotékach. Ak úroveň zábav a diskoték nebude vyhovujúca, potom 
nech sa nekonajú. 

- P. Vereš Dušan, občan mal dotaz čo s pálením domového odpadu na záhradách? 
- P. starosta odpovedal, že ak bude vedieť v akom stave sú financie obce, hneď začne 

s projektom kompostárne obce. Chce riešiť separovaný zber.  
- P. Ing. Szabó Alexander, poslanec OZ mal pripomienku, že obec má možnosti uložiť 

pokuty a sankcie za znečisťovanie ovzdušia. 
- P. Máté Ján, občan mal dotaz, že nevie kde má nahlásiť napr. ak niekto ťahá žumpu do 

otvoreného kanálu dažďovej vody. 
- P. starosta odpovedal, že na úradnej tabuli budú zverejnené telefónne čísla, kde budú 

môcť občania hlásiť takéto skutočnosti. 
- P. Bátora Vojtech, občan mal prejav v ktorom vyjadroval svoju nespokojnosť s vedením 

obce v predchádzajúcom volebnom období. 
- P. starosta vyzval p. Bátoru,  aby priestor vyhradený na diskusiu využil na položenie 

konkrétnej otázky na ktorú by rád počul odpoveď, prípadne pripomienky o ktorej môže 
byť verejnosťou vedená otvorená diskusia. 

- Prítomní v sále ohodnotili túto výzvu starostu obrovským potleskom. 
- P. Bátora ukončil svoj prejav, ďalší priestor na diskusiu, ani po vyzvaní starostom, 

nevyužil. 
 

Nakoľko ďalších diskusných príspevkov nebolo, predsedajúci určil členov návrhovej komisie: 
p. Ing. Petra Čapuchu a p. Alexeja Janíka. 
 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 
 
Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 
A.  b e r i e    n a   v e d o m i e   

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 
B. k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený starosta obce Miroslav Dojčán zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: JUDr. Gabriela Bóbová, László Csepedi, Ing. Peter Čapucha, 
Alexej Janík, Ladislav Kazán, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Pavol Kováč, Zoltán Krizsan, 
Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Ľudovít Valaška 



8.  Záver  
 

Program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť, a zasadanie OZ 
ukončil. 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa  3. januára 2011 

 
 
 
 

Helena Dojčanová                                                                      Miroslav Dojčán 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  JUDr. Gabriela Bóbová    .............................................. 

       
        László Csepedi     ............................................... 


