SAMOSPRÁVA OBCE VEĽKÉ BLAHOVO
NAGYABONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 72, Veľké Blahovo
Číslo: 22/2014

Veľké Blahovo, 20.03.2014

Zápisnica
zo 22. zasadnutia /mimoriadneho/ Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo,
konaného dňa 20. marca 2014 v zasadačke obecného úradu Veľké Blahovo
Prítomní:
•

•
•
•
•

poslanci v počte 8 osôb:
Iveta Moraveková, Ing. Peter Kardos, Peter Kázmér, Pavel Kázmér, Marian Lábodi,
Ing.Novák Molnár Zsuzsanna, László Jozef a Jozef Novák
starostka obce
Mgr. Attila Bencze , farár miestnej cirekevnej spoločnosti
Ing. Izsák Gabriel, štátna ochrana prírody, predstav.firmy EKOLOGIK – záhradná
architetktúra
Dr. Tibor Varga, predseda TJ NAFC Veľké Blahovo

Neprítomní:
•

poslankyňa Mgr. Andrea Matejčíková - nezastihnuteľná

Prijaté uznesenia:
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Veľké Blahovo Mária Bödők privítala prítomných a zahájila 22
zasadnutie /mimoriadne/ Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo.
Predstavila nového miestneho farára rímsko-katolickej cirkvi Mgr.Attilu Bencze, kto bude
pôsobiť v obce Veľké Blahovo po premiestnení Mgr. Pavla Nagya.
Konštatovala, že poslanci boli pozvaní na 22. rokovanie /mimoriad./ Obecného
zastupiteľstva Veľké Blahovo telefonicky pozvaní na tých telefónnych číslach , ktorí oni vpred
poskytli obecnému úradu ako svoje kontaktné čísla. Poslanci boli zastihnutí na svojich telefónnych
číslach okrem poslankyne Matejčíkovej, ktorá nebola zastihnutá na telefónnom čísle, ktorá
poslankyňa poskytla obecnému úradu.
Toto zasadnutie bolo zvolané vyššie uvedeným spôsobom z dôvodu , že pán farár predložil návrh,
že na arcibiskupskom úrade v Trnave je teraz možnosť podávať žiadosť o udelenie súhlasu
k majetko-právnemu riešeniu pozemkov na ktorých sa nachádza areál miestneho futbalového
ihriska. Riešenie tejto záležitosti vzhľadom na plánované rekonštrukčné práce resp. na výstavbu
tribúny bolo dlhodobým zámerom obce.

Bod č.2: Návrh programu 22. Rokovania / mimoriadne/ Obecného zastupiteľstva Veľké
Blahovo
Starostka obce predložila Návrh na schválenie programu 22.. rokovania /mimoriadn./
Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo
Uznesenie
číslo 22/177/2014
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
schvaľuje
program 22. zasadnutia /mimoriad./ Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Návrh na schválenie programu rokovania zasadnutia OZ Veľké Blahovo
Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Návrh členov návrhovej komisie
Návrh na prevod nehnuteľnosti formou zámennej zmluvy
Návrh na úpravu verejnej zelene v okolí kultúrneho domu, obecného úradu, pamiatkového
parku a detského ihriska
7. Rôzne
8. Záver

Hlasovanie č.1
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

8
8
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.

Bod č.. 3: Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila z poslancov obecného zastupiteľstva Ing.
Jozefa Nováka a Petra Kázméra a za zapisovateľku určila Rozáliu Kissovú sam.referentku OcÚ.
Bod č. 4: Návrh členov návrhovej komisie
Starostka obce za členov návrhovej komisie navrhla z poslancov obecného zastupiteľstva:
za predsedu komisie Ing. Novák Molnár Zsuzsannu, Jozefa Lászlóa a Pavla Kázméra.

Uznesenie
č. 22/178/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a/ b e r i e n a v e d o m i e
určenie Jozefa Nováka a Petra Kázméra za overovateľov a Rozáliu Kissovú za zapisovateľku.
b/ s c h v a ľ u j e zloženie návrhovej komisie:
Predseda komisie
Členovia komisie

:
:

Ing. Novák Molnár Zsuzsana
Jozef László
Pavel Kázmér

Hlasovanie č. 2:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

8
8
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Bod č.5: Návrh na prevod nehnuteľnosti formou zámennej zmluvy
Starostka informovala prítomných , že miestny pán farár predložil návrh , že na
arcibiskupskom úrade v Trnave je teraz možnosť podávať žiadosť o udelenie súhlasu k majetkoprávnemu riešeniu pozemkov na ktorých sa nachádza areál miestneho futbalového ihriska. Riešenie
tejto záležitosti vzhľadom na plánované rekonštrukčné práce resp. na výstavbu tribúny bolo
dlhodobým zámerom obce. Na tomto zasadnutí sa osobne zúčastnil aj miestny rímsko-katolicky
farár ako aj poslanci. V záujme realizácie záujmy obce ako aj využitia danej možnosti bolo zvolané
zasadnutie OZ, aby čím skôr mohla byť podaná žiadosť adresovaná arcibiskupskému úradu Trnava.
Starostka odovzdala slovo miestnemu farárovi aby ujal stanovisko a predniesol svoj návrh.
Pán farár informoval prítomných, že arcibiskupský úrad Trnava po predchádzajúcej konzultácií má
také stanovisko, že ako alternatíva riešenia je pre neho akceptovateľná. Zámena pozemkov
v pomere 1 : 2, poznamenal, že dlhodobý prenájom neprichádza do úvahy.
V nadväznosti na to starostka informovala, prítomných, že k vybudovaniu tribúny na futbalovom
ihrisku je potrebná prevod nehnuteľnosti navrhovanou formou zámennej zmluvy z toho dôvodu, že
parcely na ktorých sa rozprestiera ihrisko je vo výlučnom vlastníctve rímsko-katolíckej cirkvi.
Ide o parcely č. 691/1 ostatná plocha vo výmere 17661 m2, parc.č. 691/13 ost. plocha vo výmere
1799 m2, parc.č. 691/11 ost. plocha vo výmere 1525 m2, parc.č. 691/15 ost .plocha vo výmere
2483 m2 vedené na LV č.313 Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor v celkovej
výmere 23468 m2.
Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom miestneho farára a vyslovili názor, že treba nájsť
pozemok resp. pozemky ktorý, /ktoré/ by mohli byť predmetom zámennej zmluvy.
Na to starostka informovala prítomných, že obec má vo vlastníctve pozemok, parc.č. 2261 – orná

pôda, ktorá má výmeru 50383 m2, ktorá parcela by mohla byť predmetom zámennej zmluvy.
Po prerokovaní
Uznesenie
č. 22/179/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti formou zámennej zmluvy medzi rímsko-katolíckou cirkvou a Obcou Veľké
Blahovo a to na parcely, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve rísmko-katolíckej cirkvi vedené na LV
č.313 parcely č. 691/1 ostatná plocha vo výmere 17661 m2, parc.č. 691/13 ost. plocha vo výmere
1799 m2, parc.č. 691/11 ost. plocha vo výmere 1525 m2, parc.č. 691/15 ost. plocha vo výmere
2483 m2 vedené na LV č.313 Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor v celkovej
výmere 23468 m2 a nehnuteľnosťou, ktorej vlastníkom je Obec Veľké Blahovo, vedenej na LV
č.602, parc.č. 2261 vo výmere 50383 m2 Okresným úradom Dunajská Streda , katastrálny odbor.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

8
8
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Bod č. 6: Návrh na úpravu verejnej zelene v okolí kultúrneho domu, obecného úradu,
pamiatkového parku a detského ihriska
Starosta obce predstavila prítomným Ing. Izsáka Gabriela krajinára zo Štátnej ochrany
prírody SR, predstav. firmy EKOLOGIK s.r.o. – záhradná architektúra a následne odovzdala mu
slovo.
Ing. Izsák predniesol svoj návrh, ktorý sa týka úpravy, obživenia verejnej zelene. Projekty sú
vypracované na úpravu verejnej zelene okolia kultúrneho domu, okolia obecného úradu,
pamiatkového parku a detského ihriska v miestnom parku pred školou. Ing. Izsák navrhol niekoľko
variantov na výstavbu detského ihriska, variantov na obnovu zelene v okolí kultúrneho domu,
obecného úradu, pamiatkového parku. Poslanci mali možnosť si pozrieť navrhnuté projekty
z ktorých sa mohlo vybrať najvhodnejší.
Na základe požiadavky starostky predložil cenovú ponuku na odb. poradenskú činnosť v rámci
sadovníctva a krajinárstva exteriérov ako aj životného prostredia v rámci ktorého na základe už
existujúceho uznesenia OZ predložil rozpracované na nasledujúce lokality:
Revitalizácie okolia kultúrneho domu, detské ihrisko, pamiatkový park, cintorín a okolie obecného
úradu.
Boli predložené a prerokované grafické návrhy, ktoré budú ďalej podrobne rozpracované na
jednotlivé akcie a poverením koordináciou týchto akcií.

Po prerokovaní
Uznesenie
č. 22/180/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
1/ s c h v a ľ u j e
1/ Úpravu verejnej zelene navrhnutú Ing. Gabrielom Izsákom krajinárom zo Štátnej ochrany prírody
SR Dunajská Streda, preds. firmy EKOLOGIK s.r.o. - záhradná architektúra podľa schváleného
vypracovaného projektu.
2/ navrhovanú cenovú ponuku na výkon odborného poradenstva v oblasti živ. prostredia,
krajinárskej tvorby a údržby a environmentálneho zákona.
3/ vykonať opatrenia na zabezpečenie troch cenových ponúk na dodávku a realizáciu chodníka
v pamiatkovom parku
a v detskom ihrisku v rozsahu podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie.
4/ typy vybratých zariadení detského ihriska, / hojdačková hrazda, gymnastickými kruhmi
a šmykľavkou, pružinová hojdačka a prevažovadlo/.
2/ po v e r u j e
Starostku obce na zabezpečenie troch cenových ponúk a vyhodnotenie došlých ponúk a uzatvorenie
zmluvy s uchádzačom, ktorý podá najvýhodnejšiu ponuku.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

8
8
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Bod č. 7: Rôzne
Starostka pripomenula, že v cintoríne treba vyrúbať niektoré staré stromy, ktoré sú
rizikovým faktorom ohľadne bezpečnosti, nakoľko sú vyschnuté, vysoké a v prípade nepriaznivého
počasia zapríčinili by väčšie škody na hroboch a pamätníkoch.
Po prerokovaní
Uznesenie
č. 22/181/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
schvaľuje

výrub tých stromov v miestnom cintoríne, ktoré sú rizikom bezpečnosti.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

8
8
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Ďalej v tomto bode programu bola zo strany starostky obce predložená osobná žiadosť na
umožnenie výrubu stromu na miestnom cintoríne, ktorý rastie tesne pri hrobe jej nebohého manžela
a poškodzuje a znemožňuje prístup a plánovanú rekonštrukciu hrobového miesta. Rozhodnutie OZ
pani starostka žiadala z dôvodu možného konfliktu záujmov pri vydávaní rozhodnutia o výrube
hore spomínanej dreviny, ktoré vydáva obec.
Po prerokovaní
Uznesenie
č. 22/182/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
schvaľuje
a podporí osobnú požiadavku starostky obce na výrub spomínanej dreviny.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

8
8
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Ďalej starostka informovala prítomných,
- že súdny proces vo veci dedičstva po nebohom Arpádovi Ábrahámovi sa končil v prospech Obec
Veľké Blahovo. Zmluva sa uzavrela medzi obcou a SR Správcou Obvodný úrad Trnava.
-žiadosť Szabolcs Hodossy žiada výmenu parciel v pomere 1:10 bola postúpená právnej
zástupkyne obce.
-informácia, že združenie Vadkacsák bol zaregistrovaný ako občianske združenie s názvom NAVAD
a žiadajú obec o oslobodenie úhrady nájomného pri organizovaní tanečnej zábavy v miestnom
kultúrnom dome.

-starostka navrhla zorganizovať výstavu fotografií, ktorých témou je rybník pri obci a jeho fauna
a flóra. Výstavu možno usporiadať v miestnom kultúrnom dome. Zároveň žiadala prítomných, aby
dopomohli s fotografiami a tiež s uskutočnením výstavy.
Po prerokovaní
Uznesenie
č. 22/183/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
schvaľuje
1/ organizovanie výstavy fotografií, ktorých témou je rybník pri obci a jeho fauna a flóra.
2/ Výstavu usporiadať v miestnom kultúrnom dome
3/ oslobodenie úhrady nájomného pri organizovaní tanečnej zábavy pre OZ NAVAD
Hlasovanie č. 7:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

8
8
0
0
0

Uznesenie bolo schválené.
Bod č.8: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu 22.zasadnutia
zastupiteľstva Veľké Blahovo starostka ukončila rokovanie.

/mimoriad./

Zápisnica skončená a podpísaná.

Mária Bödők
starosta obce

Overovateľovia:
Peter Kázmér

….................................................

Jozef Novák

….................................................

Zapisovateľka:
Rozália Kissová

….................................................

Obecného

