Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké

Blahovo konaného dňa 25.03.2019

___________________________________________________________________________
Prítomní:
● Poslanci OZ : Lóránt Kázmér, Zsolt Domonkos, Peter Gróff, Mária Kázmérová,
Arpád Varga, Peter Kardos Ing., Iveta Moraveková,
● Júlia Gányovicsová – starostka obce
● Mgr. Gabriella Nagy - hlavná kontrolórka obce
Rokovanie
Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Júlia Gányovicsová, privítala prítomných poslancov na rokovaní obecného
zastupiteľstva a konštatovala, že je prítomných sedem poslancov zo siedmych poslancov,
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Zároveň predložila program 6. rokovania OZ viď prílohu.
PROGRAM ROKOVANIA
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo SCHVAĽUJE program 6. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Veľké Blahovo nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba členov návrhovej komisie
4. Hodnotenie uplynulého obdobia
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Aneta Ágošton parc. č. 1066/52
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku JUDr. Peter Rásó, parc.č. 1066/52 a 1066/70
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Andrea Dancsó, parc. č. 1066/134
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Aneta Ágošton parc.č. 1066/70
9. Návrh rozpočtu na rok 2019 a schválenie viacročného rozpočtu na obdobie 2019-2021
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce
11. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly na rok 2018
12. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019
13. Návrh na schválenie Komunitného plánu obce
14. Voľba prísediaceho na Okresný súd Dunajská Streda
15. Rôzne
16. Záver
Uznesenie
Č. 6/2019/49
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo SCHVAĽUJE
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Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba členov návrhovej komisie
4. Hodnotenie uplynulého obdobia
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Aneta Ágošton parc. č. 1066/52
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku JUDr. Peter Rásó, parc.č. 1066/52 a 1066/70
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Andrea Dancsó, parc. č. 1066/134
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Aneta Ágošton parc.č. 1066/70
9. Návrh rozpočtu na rok 2019 a schválenie viacročného rozpočtu na obdobie 2019-2021
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce
11. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly na rok 2018
12. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019
13. Návrh na schválenie Komunitného plánu obce
14. Voľba prísediaceho na Okresný súd Dunajská Streda
15. Rôzne
16. Záver
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Program rokovania bol poslancami OZ SCHVÁLENÝ.
3. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
4. Návrh členov návrhovej komisie
Starostka obce za zapisovateľku určila Klaudiu Lőrinczy Žigovú - samostatnú referentku
Obecného úradu Veľké Blahovo.
Za overovateľov zápisnice určila poslancov : Zsolt Domonkos a Mária Kázmérová
Za členov návrhovej komisie navrhla poslancov OZ : Ing. Peter Kardos a Arpád Varga
Starostka obce Júlia Gányovicsová dala hlasovať vyššie uvedené body č. 3 a č. 4
Uznesenie
Č. 6/2019/50
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) BERIE NA VEDOMIE
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Určenie overovateľov zápisnice: Zsolt Domonkos a Mária Kázmérová
a zapisovateľka Klaudia Lőrinczy Žigová
b) SCHVAĽUJE
Zloženie návrhovej komisie a členov komisie: Ing. Peter Kardos a Arpád Varga
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
4. Hodnotenie uplynulého obdobia
● Starostka obce informovala prítomných, že bola podaná žiadosť o dotáciu – na projekt
rozšírenie kamerového systému v obci,
● Obchodnej sieti COOP Jednota bola zaslaná Výzva na odpratanie smetí ktoré sú
vedľa budovy predajne - smeti neodstránili,
● Pri pamätnom parku bolo vymenené staré pletivo
● Začiatkom marca bol v kultúrnom dome cirkus Karlson pre deti,
● Miestna organizácia Csemadok usporiadala spolu s obcou Vydrany „fašiangový
sprievod",
● 15. marca na pamiatku 1848-49 bol kultúrny program, poďakovanie patrí p. Ivete
Moravekovej z miestnej organizáciu Csemadok a tiež zo SMK p. Tiborovi Molnárovi
za prípravu programu.
● 16. marca boli prezidentské voľby – výsledky volieb boli vyhlásené v miestnom
rozhlase, účasť v prezidentských voľbách I. kolo - 26 %
● 23. marca vo Vadkacsa aréne bola klobásová súťaž, informácie o tejto akcií iba z
plagátu
● V cintoríne na podnet občanov bol odstránený starý betón a zadné brány sú už
zamknuté
● 30. marca 2019 obec usporiada čistenie obce, na ktoré pozýva všetkých občanov
● Rozšírenie verejného osvetlenia v obci je v priebehu riešenia – kisút – 2 stožiare
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Aneta Ágošton parc. č. 1066/52
Parcela č. 1066/52 ktorá je predmetom žiadosti bola geodetom premeraná nakoľko na
jednej polovice parcely 1066/52 sa plánuje vybudovať detské ihrisko a druhá časť pozemku
-novovytvorenej parcele č. 1066/134 bude predmetom bodu programu č. 7
Starostka obce požiadal poslancov o hlasovanie :
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Uznesenie
Č. 6/2019/51
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aby sa na novovytvorenej parcele 1066/134 bolo
vybudované detské ihrisko - UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku JUDr. Peter Rásó, parc.č. 1066/52 a 1066/70
Starostka obce navrhuje tieto parcely prerokovať, nakoľko na parcele 1066/52 bude detské
ihrisko a o parcelu 1066/70 má záujem aj obyvateľka obce, ktorá má prednosť.
Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie a to neschválenie predaja parciel pre JUDr.
Peter Rásó
Uznesenie
Č. 6/2019/52
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj parciel 1066/52 a 1066/70 pre JUDr. Peter Rásó UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Andrea Dancsó, parc. č. 1066/134
Ako bolo spomenuté vyššie parcela č. 1066/52 bola geodetom zameraná, kde bude detské
ihrisko a novovytvorenená parcela 1066/134 žiada obyvateľka ulice p. Dancsóová, ktorá má
na susednej parcele RD, má záujem odkúpiť 300m2.
Starostka obce požiadala poslancov aby hlasovali o odpredaj časti pozemku 300m2 :
Uznesenie
Č. 6/2019/53
Hlasovanie č.5
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Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce predajom v zmysle § 9a ods. 2 a § 9a
ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
b) schvaľuje
- v zmysle § 9a ods. 1. písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí odpredaj parcely
CKN č. 1066/134 o výmere 300 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria vedenej na
LV č. 602 na Okresnom úrade v Dun. Strede, odbor katastrálny kupujúcemu: Andrea
Dancsóová, nar. 24.7.1984, bytom 93001 Veľké Blahovo 528 a Gabriel Pállfy nar. 28.8.1979
bytom 92901 Dun.Streda, ul. I.Gyurcsóa 5424/8.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 35/2019
vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 11.03.2019.
Predajná cena 26,98 m2 x 300 = 8.094,00 EUR zaokrúhlene 8.100,00 EUR.
Náklady za vypracovanie znaleckého posudku činia sumu vo výške 120,- EUR, ktorá sa
pripočíta k predajnej cene a ktorú hradí kupujúci.
c) berie na vedomie
vyjadrenie starostu obce o tom, že pri osobe kupujúceho sa nejedná o blízku osobu v zmysle §
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí.
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Aneta Ágošton parc.č. 1066/70
Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie odpredaji pozemku č. 1066/70 obyvateľke
obce Ing. Anete Ágošton :
Hlasovanie č.6
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 6/2019/54
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce predajom v zmysle § 9a ods. 2 a § 9a
ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
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b) schvaľuje
- v zmysle § 9a ods. 1. písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí odpredaj parcely
CKN č. 1066/70 o výmere 793 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria vedenej na
LV č. 602 na Okresnom úrade v Dun. Strede, odbor katastrálny kupujúcemu: Ing. Aneta
Ágošton, 93001 Veľké Blahovo 536 .
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 37/2019
vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 11.03.2019.
Predajná cena 26,98 m2 x 793 = 21.395,14 Eur zaokrúhlene 21.400 Eur.
Náklady za vypracovanie znaleckého posudku činia sumu vo výške 120,- EUR, ktorá sa
pripočíta k predajnej cene a ktorú hradí kupujúci.
c) berie na vedomie
vyjadrenie starostu obce o tom, že pri osobe kupujúceho sa nejedná o blízku osobu v zmysle §
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí.
9. Návrh rozpočtu na rok 2019 a schválenie viacročného rozpočtu na obdobie 2019-2021
Starostka obce požiadala predsedu finančnej komisie Zsolta Domonkosa aby
oboznámil občanom obce navrhovaný rozpočet.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
Predkladaný Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je výsledkom zasadnutia finančnej
komisie a účtovníčky obce, kde boli zapracované všetky požiadavky a rozpočet bol zostavený
tak, aby bol vyrovnaný. Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce – neboli
prijaté žiadne pripomienky, ani návrhy. Všetky položky rozpočtu boli finančnou komisiou
dôsledne prehodnotené.
Návrh rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce
Kontrolórka obce Mgr. Gabriella Mayer predniesla svoje stanovisko a objasnila
jednotlivé položky v návrhu rozpočtu. K navrhovanému rozpočtu v ktorom doporučila
poslancom OZ navrhovaný rozpočet na rok 2019 s vyhliadkou na roky 2019-2021 prijať bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo berie na vedomie odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Blahovo na rok 2019 a na roky
2019-2021. Stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce požiadal poslancov aby hlasovali :
Hlasovanie č.7
Prítomní: 7
Za: 7
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 6/2019/55
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predkladaný rozpočet na rok 2019 a schválenie rozpočtu na
roky 2019-2021.
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
11. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly na rok 2018
V súlade s §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov
bola vykonaná kontrolná činnosť za rok 2018.
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 vykonala. Mgr. Gabriella Mayer – hl.
kontrolórka obce kontrolu. Správa o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.

12. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019
1. Kontrola plnenia uznesení OZ
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu na
obdobie 2019-2021
3. Stanovisko hlav. kontrolórky k záverečnému účtu obce V. Blahovo za rok 2018
4. Kontrola plnenia a čerpania finančných prostriedkov rozpočtu obce v roku 2018
5. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich správ o výsledku kontrolnej
činnosti
Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie :
Hlasovanie č.8
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 6/2019/56
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.
polrok 2019 - UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
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13. Návrh na schválenie Komunitného plánu obce
Starostka obce p. Gányovicsová oboznámila prítomným, že v zmysle novely zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách obec dala vypracovať Komunitný plán, ktorý je povinná
vypracovať podľa § 80 predmetného zákona vo svojom územnom obvode. Návrh
komunitného plánu obce bol poslancom zaslaný, poslanci nemali k návrhu žiadne
pripomienky. Komunitný plán obce sa bude odovzdávať aj na Trnavský samosprávny kraj.
Starostka dala hlasovať za schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky
2019-2023.

Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie :
Hlasovanie č.9
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 6/2019/57
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán obce na roky 2019-2023 - UZNESENIE
BOLO SCHVÁLENÉ.
14. Voľba prísediaceho na Okresný súd Dunajská Streda
Starostka predložila poslancom stanovisko súdu na voľbu prísediacich ktoré je na obdobie 4
roky (stanovisko je prílohou zápisnice) a požiadala poslancov o hlasovanie. Návrh na
prísediacich na Okresný súd DS : Mária Kázmérová a Júlia Gányovicsová.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 7 (Domonkos, Gróff, Varga, Moraveková, Kardos, Kázmér)
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Kázmérová M.)
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 6/2019/58
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prísediacich na Okresný súd Dunajská Streda : Máriu
Kázmérovú a Júliu Gányovicsovú - UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
15. Rôzne
Starostka obce informovala prítomných, že na obecné trhovisko boli umiestnené dva stoly
a tabuľa s nápisom. Je potrebné ešte vypracovať nové VZN na obecné trhovisko. V prípade,
že niekto z obce chce predávať je potrebné vyžiadať potvrdenie od obce k priamemu predaju.
● Zber (nadrozmerného) odpadu v obci bude v mesiaci apríl
● V pláne je umiestnenie kontajnerov na viacerých miestach v obci na separáciu, takisto
aj na zber papiera, nakoľko obec bude zaradená podľa toho v akej percentuálnej miere
bude separovať odpad a následne podľa toho sa bude platiť za odvoz a likvidáciu
odpadu.

● V štádiu riešenia je aj umiestnenie tabúľ obce pri cintoríne,
● Vynovený obecný rozhlas, ktorý je možné naplánovať dopredu a na webovej stránke
je možnosť vypočuť.
Obyvateľ obce p. Mislai vyjadril svoj nesúhlas s výzvou ktorú dostal od obce, nakoľko stromy
ktoré mal orezať nie sú v jeho vlastníctve, takisto sa sťažoval na strelnicu, ktorá stále nie je
vyriešená.
Starostka p. Mislai-mu dala na vedomie, že ak do konca mesiaca neurobí potrebné kroky
dostane od obce pokutu.
Obyvateľ obce p. Patócs sa sťažoval na verejné osvetlenie pri ceste „kisút“, ďalej na pamätné
miesto že nie je osvetlené, na vandalizmus v obci, ktorá by mohla byť riešená kamerovým
systémom, na vylomené stromy v parku, na zastávku autobusu a na zastávku Regiojet.
Starostka obce informovala p. Patócsa, že proti vandalom by pomohol kamerový systém na
ktorý obec podala žiadosť o dotáciu, v pláne je aj umiestnenie osvetlenia - kisút v jarných
mesiacoch. Vylomené Sklo pri zastávke autobusu je objednané a sklo na zastávku pri regiojet
bude riešená až keď tam bude umiestnená kamera, ktorá je tam plánovaná .
Obyvateľ obce p. Hodossy žiada aby bolo na ulici Bihariho umiestnený spomaľovač pre
motorové vozidlá. Starostka jednoznačne vyjadrila nesúhlas, nakoľko v minulosti už bol
umiestnený spomaľovač na ulici Železničnej , ľudí to veľmi rušilo ak tam prešlo hlavne
nákladné auto, muselo sa to odstrániť na sťažnosť viacerých obyvateľov.
Starostka ešte raz požiadala obyvateľov aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili na čistení
obce, nakoľko v obci je stále veľmi veľa smetí.
16. Záver
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Starostka sa poďakovala za pozornosť a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zápisnica skončená a podpísaná.
.........................................................
Júlia Gányovicsová
Starostka obce
Overovatelia zápisnice :
Mária Kázmérová

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

Zsolt Domonkos

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

Zapisovateľka :
Klaudia Lőrinczy Žigová

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