
OBEC VEĽKÝ  KÝR  

941 07   Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Dátum konania: 12.12.2022 Zasadnutie sa začalo o 18.11 hod v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu. Poslanci boli prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: starostka obce Ing. Judita Valašková, 
hlavná kontrolórka Ildikó Leszkó, poslanci OZ: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, 
Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Ladislav Kottlík, Ján Kupeček, Mgr. Róbert Szabó, Michal Száraz,  

Ospravedlnila sa: Bc. Beáta Szárazová 

 

1. Otvorenie  
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková. Na 
začiatku privítala všetkých prítomných. Starostka skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina 
poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
 
Starostka predniesla návrh programu 1. zasadnutia OZ.  
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesení 
5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 
6. Návrh VZN č. 2/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v MŠ, ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov fin. príspevku na stravovanie v MŠ a v ŠJ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr 

7. Návrh VZN č. 3/2022 o dani za psa, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty,, 
o dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku 

8. Návrh na dodelegovanie člena do Komisie kultúry a športu 
9. Návrh zmien Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľký Kýr, členov komisií OZ, 

ďalších členov – neposlancov a zapisovateľov 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 
11. Návrh na schválenie zmluvy o vysielaní Tv programových služieb 
12. Rôzne, interpelácie poslancov a diskusia 

- poverenie starostky obce na podpisovanie zmien rozpočtu obce účelovo určených FP 
zo ŠR 

- schválenie podania projektového zámeru na rozšírenie kapacít komunitnej 
starostlivosti v rámci Plánu obnovy 

13. Záver 
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Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu: 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Ladislav Kottlík, 
Ján Kupeček, Mgr. 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 László Csepedi a Ing. Andrea Gyepes 
 
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Ladislav Kottlík, 
Ján Kupeček, Mgr. Róbert Szabó, Michal Száraz 

návrh bol schválený 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Zita Balážiová a Ing. Erik Bottlik 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Ladislav Kottlík, 
Ján Kupeček, Mgr. Róbert Szabó, Michal Száraz 

návrh bol schválený 

4. Kontrola uznesení 
 
Poslanec Mgr. Ladislav Kottlík prečítal uznesenia z Ustanovujúceho zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniu. 
 
 
________________________________________________________________ 
  
5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 
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Starostka v tomto bode uviedla, že návrh rozpočtového opatrenia poslancom rozoslala, opatrenie rieši 
zvýšený prídel podielových daní, príjem za stavebný odpad z minulých rokov, z prenájmu pozemkov, 
bežné transfery na voľby, zúčtovanie projektu „Wifi pre teba“ na strane príjmov. Na strane výdavkov 
ide najmä o úpravu položiek – elektrina VKD, PHL do kosačiek, postup na vyššiu tarifu soc. 
pracovníčky, MŠ, ŠKD a iné.  
 
Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2022 : 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Ladislav Kottlík, 
Ján Kupeček, Mgr. Róbert Szabó, Michal Száraz 

návrh bol schválený 
_________________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
U- 15/2022 

 
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. 6/2022                 

 
 
Príjmová časť
Pč FK EK Popis Suma

110 Dane z príjmov - podielové dane 11 636,80
120 Dane z majektu 800,00
130 Poplatky komunálmy a drobný odpad 3 500,00
210 Príjme z prenajatých pozemkov 1 100,00
220 Administratívne poplatky 950,00
310 Bežné transfery zo ŠR 3 878,91
320 Kapitálové transfery zo ŠR a z EÚ 13 144,20

Príjmy obce spolu + 35 009,91
310 Bežné transfery zo ŠR (ZŠ) 3 521,00

Príjmy ZŠ spolu + 3 521,00
Príjmy spolu + 38 530,91  
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Výdavková časť
Pč FK EK Popis Suma

01.1.1 610 OÚ Mzdy a platy 2 000,00
01.1.1 620 OÚ Poistné a príspevok do poisťovní 3 810,00
01.1.1 630 OÚ tovary a služby 850,00
01.1.1 620 Zastupiteľstvo poistné a príspevok do poisťovní 148,00
04.5.1 630 Technický úsek tovary a služby 760,00
01.1.1 610 Voľby 240,00
01.1.1 620 Voľby poistné a príspevok do poisťovní 135,42
01.1.1 630 Voľby tovary a služby 3 471,49
05.1.0 610 Zberný dvor mzdy a platy 1 200,00
05.1.0 620 Zberný dvor poistné a príspevok do poisťovní 20,00
05.1.0 630 Zberný dvor tovary a služby 170,00
08.1.0 620 TJ poistné a príspevok do poisťovní 12,00
08.1.0 630 TJ tovary a služby 1 400,00
08.2.0 620 Mórinca poistné a príspevok do poisťovní 19,00
08.2.0 630 Mórinca toravy a služby 450,00
08.2.0 630 VKD tovary a služby 3 800,00
06.2.0 630 Verejná zeleň tovary a služby 150,00
06.4.0 630 VO a rozhlas tovary a služby 300,00
10.2.0 610 Soc.služby mzdy a platy 500,00
10.2.0 620 Soc.služby poistné a príspevo do poisťovní 561,00
10.2.0 640 Soc.služby bežné transfery 190,00
04.5.1 610 Technický úsek mzdy a platy 32,00
09.1.2.1 630 Vzdelávanie tovary a služby 45,85
06.2.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív WiFi pre Teba 13 836,00

Výdavky obce spolu + 34 100,76
09.1.1.1 610 MŠ mzdy a platy 1446,00
09.1.1.1 630 MŠ tovary a služby 450,00
09.1.2.1 630 ZŠ tovary a služby 1550,00
09.1.1.1 610 MŠ mzdy a platy 975,00
09.1.1.1 620 MŠ poistné a príspevok do poisťovní -148,00
09.1.1.1 630 MŠ tovary a služby -850,00
09.1.1.1 640 MŠ bežné trasfery 978,00
09.5.0 620 ŠKD poistné a príspevok do poisťovní 0,00
09.6.0.3 610 ŠJ mzdy a platy -2492,00
09.6.0 620 ŠJ poistné a príspevok do poisťovní -116,00
09.6.0 630 ŠJ tovary a služby 2441,00
09.6.0 640 ŠJ bežné transfery 167,00
09.5.0 620 ŠKD poistné a príspevok do poisťovní -367,00
09.5.0 630 ŠKD tovary a služby 211,00
09.5.0 640 ŠKD bežné transfery 156,00
09.1.2.1. 630 ZŠ tovary a služby 29,15

Výdavky ZŠ spolu + 4430,15
Výdavky spolu + 38 530,91  

6. Návrh VZN č. 2/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a na čiastočnú úhradu 
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nákladov fin. príspevku na stravovanie v MŠ a v ŠJ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr 
V tomto bode starostka uviedla, že ide o zákonné zmeny finančných pásiem, a vekových limitov, ktoré 
určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a na základe toho vedúca školskej jedálne spolu 
s účtovníčkou ZŠ prepracovali VZN na aktuálne znenie, ktoré tiež konzultovali so zástupkyňou 
riaditeľa pre MŠ, keďže sa VZN týka aj MŠ a ŠKD. Zvýšil sa poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ z 10 Eur 
na 15 Eur, poplatok za ŠKD z 5 Eur na 10 Eur. 

Stravné jednotky sa budú meniť nasledovne: pre deti vo veku do 5 r - aj predškolákov na 1,70- 
zvýšenie o 0,16 €; žiaci do 11 r. na 1,30€ (zvýš. o 0,09 €); žiaci do 15 rokov na 1,50€ (zvýš. o 0,20), 
zamestnanci školy a cudzí stravníci budú mať strav. jednotku 3,77 € (zvýš. o 0,91 €), keďže budú 
patriť do finančného pásma B, pričom sa tu zvyšuje gramáž jedla o 30%. Starostka pripomenula, že 
dôchodcom nad 70 r. prispieva obec na každý obed. Od 1.januára sa zvýši príspevok obce v rámci 
sociálnej výpomoci na 1 €. Čiže pre dôchodcov nad 70 r. bude stáť 1 obed  zo ŠJ 2,77€, pričom porcia 
sa bude navyšovať o 30%. 

Starostka pripomenula, že od nového roka Obec nebude rozvážať obedy z Motorestu, nakoľko 
majiteľka motorestu doteraz mesačne prispievala na prevádzkové náklady rozvozu a personálu, avšak 
celý rok 2022 už príspevok neposlala, čo si Obec nemôže dovoliť – dotovať súkromného podnikateľa. 
Takže pred vianočnými sviatkami sa budú rozosielať stravníkom oznámenia o tejto zmene, že od 1.1. 
2023 bude možné poberať obed dôchodcom nad 70 r. s príspevkom obce a s rozvozom už len zo ŠJ. 
V roku 2019 boli vynaložené prostriedky na rekonštrukciu jedálne a obnovu jej zariadení, preto by sme 
radi podporili naše zariadenie zvýšením počtu stravníkov.  

Návrh VZN bol  zverejnený na webstránke obce v zákonnej lehote od 25.11.2022 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 2/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
dieťaťa v MŠ, ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov fin. príspevku na stravovanie v MŠ a v ŠJ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr : 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Ladislav Kottlík, 
Ján Kupeček, Mgr. Róbert Szabó, Michal Száraz 

návrh bol schválený 
_________________________________________________________________________________ 

 
U z n e s e n i e 
č. U-16/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

s a      u z n á š a 

na Všeobecne záväznom nariadení obce Veľký Kýr č. 2/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku 
na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr v 
navrhovanej forme. 
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_________________________________________________________________________________ 

7. Návrh VZN č. 3/2022 o dani za psa, o dani za ubytovanie, o 
dani za predajné automaty,, o dani za nevýherné hracie prístroje 
a poplatku 
 

Starostka v tomto bode uviedla, že po diskusiách sa OZ rozhodlo zvýšiť poplatok za komunálny odpad 
zo súčasných 17,15 € na 20 eur/osobu – je to 1. zvyšovanie po 6 rokoch a je to nutné kvôli inflácii 
a hlavne nárastu dopravných nákladov z dôvodu vysokých cien PH. Avšak aj pri tomto zvýšení bude 
naša obec patriť medzi obce s najnižším poplatkom za KO. Nové sadzby koeficientov pre fyzické 
osoby sa zvyšujú od nového roka z 0,047 €/os/deň na 0,055 €/os/deň. Zvyšuje sa aj sadzba poplatku 
za uloženie drobného stavebného odpadu na 0,025 eur/kg. Sadzby pre FO- podnikateľov a PO sa 
budú upravovať v rovnakej percentuálnej miere zvýšenia ako u FO, ale podľa veľkosti zber. nádoby: u 
120 l a 240 l nádoby bude 93 €/rok, resp. 186 €/rok; u 1100 l nádoby bude sadzba 0,0204/l, čo je 
v prepočte 583 eur/rok. Pre ZŠ a MŠ sa zvyšuje sadzba popl. z 0,0033€/l na 0,0038/l komunálneho 
odpadu.   

Starostka ďalej uvidela, že pred voľbami v rámci samotnej kampane zdôrazňovala oveľa  vyššie 
zvyšovanie poplatku. Bolo to kvôli tomu, že od 1. jan. 2023 plánovalo Minist. ŽP SR  zaviesť  
mechanicko-biologické spracovanie komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku odpadov, 
avšak Ministerstvo životného prostredia oddialilo túto povinnosť o rok. Zavedením tohto spracovania 
odpadu by sa bol navýšil poplatok za likvidáciu odpadu na občana o vopred avizovaných 10 eur – táto 
hrozba teda nateraz  pominula, ale pravdepodobne nás to bude čakať na budúci rok a preto sme sa 
rozhodli zvýšiť teraz náš poplatok o tých 2,85 €, aby to na budúci rok nebol až taký drastický nárast 
naraz.  

 
Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2022 o dani za psa, o dani za ubytovanie, o dani za predajné 
automaty,, o dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku: 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Ladislav Kottlík, 
Ján Kupeček, Mgr. Róbert Szabó, Michal Száraz 

návrh bol schválený 
_________________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. U-17/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s a      u z n á š a 

na Všeobecne záväznom nariadení obce Veľký Kýr č. 3/2022 o dani za psa, o dani za ubytovanie, o dani za 
predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku v navrhovanej podobe.                 

_________________________________________________________________________________ 
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8. Návrh na dodelegovanie člena do Komisie kultúry a športu 
V tomto bode starostka uviedla, že na ustanovujúcom zasadnutí padli návrhy na delegovanie ďalších 
členov do Komisie kultúry a športu. Na pracovnej porade sa dohodlo, že z radov občanov bude 
dodelegovaná p. Beáta Lőrinczová, ako zástupkyňa OZ Kynderko. 

Hlasovanie za dodelegovanie Beáty Lőrinczovej do Komisie kultúry a športu: 
 

Prítomní: 8  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 1 
 

Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes,Ján Kupeček, Mgr. 
Róbert Szabó, Michal Száraz  

Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík 

návrh bol schválený 
_________________________________________________________________________________ 

 
U z n e s e n i e  

č. U-18/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

v o l í 
                                         

za členku komisie Kultúry a športu z radov občanov p. Beátu Lőrinczovú 

_________________________________________________________________________________ 

 

 9. Návrh zmien Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľký 
Kýr, členov komisií OZ, ďalších členov – neposlancov a 
zapisovateľov  
Starostka informovala, že sa znížil počet poslancov OZ a aj kvôli malým zákonným zmenám je 
potrebné zmeniť platné Zásady. Navrhuje sa pre poslancov odmena za účasť na zasadnutí OZ vo 
výške 20 eur, za účasť na pracovnej porade 25 eur, za účasť na zasadnutí komisií vo výške 15 eur – 
to isté sa týka aj ostatných členov komisií spomedzi občanov:   

Hlasovanie za schválenie návrhu zmien Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľký Kýr, členov 
komisií OZ, ďalších členov – neposlancov a zapisovateľov  : 
 

Prítomní: 8  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 1 
 

Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes,Ján Kupeček, Mgr. 
Róbert Szabó, Michal Száraz  

Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík 
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návrh bol schválený 

___________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. U-19/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 

 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr, členov komisií 
OZ, ďalších členov – neposlancov a zapisovateľov v navrhovanej forme. 
 
___________________________________________________________________ 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 
2023 
Hlavná kontrolórka obce Ildikó Leszkó predniesla svoj plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023, ktorý 
je prílohou tejto zápisnice. Poslanci zobrali plán kontrolnej činnosti na vedomie 

_________________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. U-20/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

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

 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023. 

 
_________________________________________________________________________________ 

11. Návrh na schválenie zmluvy o vysielaní Tv programových 
služieb 
Starostka v tomto bode uviedla, že odvtedy, ako pôvodný majiteľ predal firmu Carisma s.r.o., nemá 
obec riešenú licenciu na výkon obecnej káblovej TV (pôvodne jeho firma zabezpečovala aj rozvodnú 
káblovú sieť, aj službu káblovej TV vrátane licencie). Nástupnícka spol. Carisma ešte stále vlastní 
licenciu na prevádzkovanie kábloviek tých obcí, ktoré boli klientmi pôvodnej spoločnosti. Terajší 
majiteľ technickej káblovej časti KTV (Slovanet) je správcom a prevádzkovateľom iba televíznych 
programov, prevádzkovanie obecnej káblovej TV nie je predmetom ich činnosti.  Tým, že aj naša obec 
prevádzkuje káblovú televíziu a „vyrába“ vlastné programy obce, MŠ, ZŠ a spol. organizácii, kde na 
ich podujatiach sú využívané hudobné diela rôznych autorov, musí mať zaplatené autorské  práva 
SOZE a iným, aj zahraničným zástupcom autorov – toto zabezpečuje spol. Carisma a my sme už 
posledná obec, ktorá tieto licenčné poplatky nemá zmluvne ošetrené. Z tohto dôvodu nám predložili 
návrh zmluvy, ktorú má spoločnosť uzatvorenú s ostatnými obcami, vlastniacimi káblovú televíziu s ich 
licenciou. Okrem licenčných odvodov rieši spoločnosť aj iné zákonné povinnosti – napr. ohlasovacie 
povinnosti voči štatistickému úradu a dotknutým orgánom štátnej správy v oblasti digitálnych 
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televíznych technológii a tieto náklady sú premietnuté do predloženého návrhu zmluvy. Zmluva sa 
uzatvára na 4 roky, na dobu určitú, tj. do 31.12.2027 a povinný mes. poplatok je 108 eur s DPH.  
Poslanci požiadali aby sa o tomto bode ešte viedla diskusia, aby im zo strany firmy Carisma boli 
zodpovedané ešte ďalšie otázky ohľadom vysielania programových služieb, preto navrhli tento bod 
programu odročiť. 
 
Hlasovanie za odročenie zmluvy o vysielaní Tv programových služieb:: 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Mgr. Zita Balážiová, Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Ladislav Kottlík, 
Ján Kupeček, Mgr. Róbert Szabó, Michal Száraz 

návrh bol schválený 
_________________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. U-21/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
o d r o č u j e 

uzatvorenie zmluvy o vysielaní televíznych programových služieb s poskytovateľom Carisma tv, s.r.o, 
so sídlom Družstevná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 359 431 90.  
 
_________________________________________________________________________________ 

12. Rôzne, interpelácie poslancov a diskusia 

a) Poverenie starostky obce na podpisovanie zmien rozpočtu obce účelovo 
určených FP zo ŠR 

Starostka uviedla, že výšku ani účel prostriedkov zo Štátneho rozpočtu nevie ovplyvniť, sú určené na 
konkrétne účely nemôžu sa minúť na iné a podliehajú vyúčtovaniu. Ing. Andrea Gyepes upresnila, že 
väčšina je určená pre ZŠ s MŠ a uznesenie je potrebné z dôvodu, aby sa tieto prostriedky plynulo 
dostali tam kde sú určené, keďže podľa zákona sa musí najprv rozpočtovým opatrením povoliť 
čerpanie týchto prostriedkov. Ak bude mať starostka toto poverenie nemusí čerpanie týchto účelovo 
určených prostriedkov podliehať schváleniu rozpočtového opatrenia a môže sa rovno zaslať napr. ZŠ 
s MŠ na čerpanie. 

 
Hlasovanie za poverenie starostky obce na podpisovanie zmien rozpočtu obce účelovo určených 
finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu: 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Ladislav Kazán 

návrh bol schválený 
_________________________________________________________________________________ 

9 
 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

941 07   Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1 

 

 
 

U z n e s e n i e  
č. U-22/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

p o v e r u j e 
 
starostku obce na podpisovanie zmien rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho 
rozpočtu. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b) Schválenie podania projektového zámeru na rozšírenie kapacít komunitnej 
starostlivosti v rámci Plánu obnovy  
 
V tomto bode starostka informovala, že z Plánu obnovy SR je možnosť získať dotáciu na rozšírenie 
komunitnej starostlivosti – týka sa to soc. služieb buď ambulantnou  alebo pobytovou formou – denné 
centrá alebo centrá s celodennou starostlivosťou. Pred podaním samotnej žiadosti o dotáciu je 
potrebné v 1. kole predložiť projektový zámer na konkrétnu službu – môže ísť o rôzne druhy služieb 
a podľa nášho komunitného plánu má obec povinnosť 1 x ročne vykonať prieskum  . 
 
 
Hlasovanie za podanie projektového zámeru na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v rámci 
Plánu obnovy: 
 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Ladislav Kazán 

návrh bol schválený 
_________________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. U-23/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 

 
 
predloženie žiadosti o projektový zámer na rozšírenie komunitnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Následne starostka otvorila diskusiu a interpelácie poslancov 
 
V rámci diskusie poslanec Mgr. Róbert Szabó informoval, že: 

- sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy, kde bol zvolený za predsedu, 
podpredsedníčkou je Mgr. Martina Godányiová,    
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- Rada školy bude zasadať pravidelne každý kvartál,  
- vypracuje sa nový Štatút školy, 
- Ing. Andrea Gyepes dodala, že zápisnica zo zasadnutia Rady školy sa rozpošle poslancom 

OZ, 
 

 
13. Záver 
 
Na záver sa starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť, popriala pokojné Vianočné sviatky, 
všetko dobré do Nového roka a vyhlásila 1. riadne zasadnutie OZ za ukončené o 19:33 hod.  
 
 
 
 
 
                                                                      ..................................... 
            Ing. Judita Valašková 
                                                                                                                 starostka obce 
 

Overovatelia zápisnice:          

 

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

   

 

Ing. Andrea Gyepes         ...........................................        
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