Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného

zastupiteľstva Veľké Blahovo konaného dňa 09.05.2019

___________________________________________________________________________
Prítomní:
● Poslanci OZ : Lóránt Kázmér, Zsolt Domonkos, Peter Gróff, Mária Kázmérová,
Arpád Varga, Peter Kardos Ing.,
● Júlia Gányovicsová – starostka obce
● Mgr. Gabriella Majer - hlavná kontrolórka obce
Neprítomná : Iveta Moraveková - ospravedlnená
Rokovanie
Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Júlia Gányovicsová, privítala prítomných poslancov na rokovaní obecného
zastupiteľstva a konštatovala, že je prítomných šesť poslancov zo siedmych poslancov, obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň
predložila program 7. rokovania obecného zastupiteľstva /tvorí prílohu zápisnice /.
PROGRAM ROKOVANIA
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo SCHVAĽUJE program 7. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Veľké Blahovo nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba členov návrhovej komisie
4. Návrh na schválenie programu rokovania
5. Prerokovanie predkupného práva stavebného pozemku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat.
území Veľké Blahovo v obci Veľké Blahovo vedenej na LV č. 2129 Okresným úradom Dun.Streda,
odbor katastrálny v registri „C“ na kat. mape a to parc.č. 1066/56 vo výmre 760 m2 – zastavanej
plochy a nádvoria v podiele 1/1
6. Prerokovanie predloženej „Výzvy“ poslancom Ing. Petrom Kardosom
7. Diskusia
8. Záver
Doplnenie programu :
- poľovnícky revír Poľovníckeho zväzu Veľké Blahovo
Uznesenie
Č. 7/2019/59
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo SCHVAĽUJE
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
1

3. Voľba členov návrhovej komisie
4. Návrh na schválenie programu rokovania
5. Prerokovanie predkupného práva stavebného pozemku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat.
území Veľké Blahovo v obci Veľké Blahovo vedenej na LV č. 2129 Okresným úradom Dun.Streda,
odbor katastrálny v registri „C“ na kat. mape a to parc.č. 1066/56 vo výmere 760 m2 – zastavanej
plochy a nádvoria v podiele 1/1
6. Prerokovanie predloženej „Výzvy“ poslancom Ing. Petrom Kardosom
7. Diskusia
8. Záver
Doplnenie programu :
- poľovnícky revír Poľovníckeho zväzu Veľké Blahovo
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Program rokovania bol poslancami OZ SCHVÁLENÝ.
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Starostka obce za zapisovateľku určila Klaudiu Lőrinczy Žigovú - samostatnú referentku Obecného
úradu Veľké Blahovo.
Za overovateľov zápisnice určila poslancov : Zsolt Domonkos a Arpád Varga
Starostka obce Júlia Gányovicsová dala hlasovať vyššie uvedený bod č. 2
Uznesenie
Č. 7/2019/60
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) BERIE NA VEDOMIE
Určenie overovateľov zápisnice: Zsolt Domonkos a Arpád Varga
a zapisovateľka Klaudia Lőrinczy Žigová
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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3. Návrh členov návrhovej komisie
Zloženie návrhovej komisie a členov komisie: Lóránt Kázmér a Mária Kázmérová
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 6
Za: 5 /Kázmér L., Gróff P., Domonkos Zs., Kázmérová M., Varga Á. /
Proti: 0
Zdržal sa: 1 / Ing. Kardos P./
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
5. Prerokovanie predkupného práva stavebného pozemku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v kat. území Veľké Blahovo v obci Veľké Blahovo vedenej na LV č. 2129 Okresným úradom
Dun.Streda, odbor katastrálny v registri „C“ na kat. mape a to parc.č. 1066/56 vo výmere 760
m2 – zastavanej plochy a nádvoria v podiele 1/1
parc. č. 1066/56, k .ú. Veľké Blahovo, nakoľko v kúpnej zmluve medzi Obcou Veľké Blahovo
a Mgr. Csilla Szabóová, 93001 Veľké Blahovo č. 429 má obec zriadené predkupné právo tak
požiadala poslancov o hlasovanie či obec sa vzdáva alebo nevzdáva predkupného práva v zapätí
súhlasí alebo nesúhlasí s predajom pozemku :
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ponuku predkupného práva zo dňa podanej Csillou Szabóovou,
povinnou predkupného práva, nar.13.08.1986, bytom Veľké Blahovo č.429, týkajúc sa stavebného
pozemku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Veľké Blahovo v obci Veľké Blahovo
vedenej na LV č. 2129 Okresným úradom Dunajská Streda, odb. katastrálny v registri „ C „ na
katastrálnej mape a to parc.č. 1066/56 vo výmere 760m2 zastavanej plochy a nádvoria zakotvenej
v kúpnej zmluve zo dňa 21.05.2018, ktoré bolo vzaté na vedomie

Po prerokovaní Obec Veľké Blahovo
A./ Vzdáva sa :
Svojho predkupného práva týkajúc na stavebného pozemku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat.
.území Veľké Blahovo vedenej na LV č. 2129 Okresným úradom Dunajská Streda odbor
katastrálny v registri „C“ na katastrálnej mape a to parc.č. 1066/56 vo výmere 760m2 zastavanej
plochy a nádvoria , vo vlastníctve povinnej z predkupného práva zakotvenej v kúpnej zmluve zo
dňa 21.05.2018.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 6
Za: 6
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B./ súhlasí
S predajom stavebného pozemku nehnuteľnosti nachádhzajúcej sa v kat. území Veľké Blahovo
v obci Veľké Blahovo vedenej na LV č. 2129 Okresným úradom Dunajská Streda , odbor
katastrálny v registri „C“ na katastrálnej mape a to parc.č. 1066/56 vo výmere 760 m2 zastavanej
plochy a nádvoria tretej osobe. V kúpnej zmluve bude zakotvené predkupné právo obce
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie
č. 7/2019/61
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
Berie na vedomie
ponuku predkupného práva zo dňa podanej Csillou Szabóovou, povinnou predkupného práva,
nar.13.08.1986, bytom Veľké Blahovo č.429, týkajúc sa stavebného pozemku nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v kat. území Veľké Blahovo v obci Veľké Blahovo vedenej na LV č. 2129
Okresným úradom Dunajská Streda, odb. katastrálny v registri „ C „ na katastrálnej mape a to
parc.č. 1066/56 vo výmere 760m2 zastavanej plochy a nádvoria zakotvenej v kúpnej zmluve zo dňa
21.05.2018.
A./ Vzdáva sa :
Svojho predkupného práva týkajúc na stavebného pozemku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat.
.území Veľké Blahovo vedenej na LV č. 2129 Okresným úradom Dunajská Streda odbor
katastrálny v registri „C“ na katastrálnej mape a to parc.č. 1066/56 vo výmere 760m2 zastavanej
plochy a nádvoria , vo vlastníctve povinnej z predkupného práva zakotvenej v kúpnej zmluve zo
dňa 21.05.2018.
B./ súhlasí
S predajom stavebného pozemku nehnuteľnosti nachádhzajúcej sa v kat. území Veľké Blahovo
v obci Veľké Blahovo vedenej na LV č. 2129 Okresným úradom Dunajská Streda , odbor
katastrálny v registri „C“ na katastrálnej mape a to parc.č. 1066/56 vo výmere 760 m2 zastavanej
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plochy a nádvoria tretej osobe. V kúpnej zmluve bude zakotvené predkupné právo obce Veľké
Blahovo.
6. Prerokovanie predloženej „Výzvy“ poslancom Ing. Petrom Kardosom
Starostka obce požiadala poslanca Ing. Petra Kardosa aby predniesol prítomným „Výzvu“ ktorú
doručil na Obecný úrad.
Poslanec Ing. Kardos prečítal „Výzvu“ a zdôraznil, že trvá na tom aby boli aj ďalšie pomníky
vyhotovené nakoľko peniaze ešte ostali, ďalej žiada aby tie pomníkové tabule ktoré už sú na svojom
mieste neboli premiestňované aby sa náhodou nepoškodili.
Obyvateľka obce p. Molnárová ktorá oboznámila dianiami v roku 2014 čo sa týka prejavov p.
poslanca Kardosa v súvislosti pamätného miesta a pomníka. Podotýkala, že p. Kardos má selektívnu
pamäť a práve on bol proti tomuto pamätnému parku. Žiaľ, odstránili pomník zosnulých obetí
fašizmu, dnes tento pomník už neexistuje čo je veľká chyba.
Starostka obce sa poďakovala p. Molnárovej za jej pripomienku, ďalej udelila slovo občanovi p.
Molnárovi, ktorý tiež hlásil o slovo. Pán Ing. Molnár vyjadril svoj názor a tiež podotkol, že chýbajú
niektoré mená ktoré na pomníku nie sú a zároveň prečítal prejav p. Olgyaiho, ktorý sa venoval tejto
téme už dávnejšie /tvorí prílohu zápisnice/. Pán Olgyai žiadal aby boli na pomníku vypísané aj tri
mená a to : Szabó, Szelle a Csiba.
Obyvateľ obce Ing. Matejčík zdôraznil, že spomínané 3 mená mali byť umiestnené na jednu z tabúľ
/na tabuli I. a II. svetovej vojny / ale p. Olgyai s tým nesúhlasil. Na základe informácií p.
Matejčíka jeden pomník vychádza cenovo okolo 1000,-- Eur.
K slovu sa dostala aj kontrolórka obce, ktorá navrhuje tento pamätný park ešte prediskutovať,
navrhnúť nové riešenie a prepracovať ešte raz.
Starostka obce požiadala poslancov aby hlasovali o tom či tento pamätný park má byť ešte
prediskutovaný alebo sa o ňom má hneď teraz hlasovať :
● Hlasovanie o tom, že park je potrebné ešte prediskutovať a navrhnúť riešenie:
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 6
Za: 5 /Kázmér L., Gróff P., Domonkos Zs., Kázmérová M., Varga Á. /
Proti: 1 /Kardos/
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
● Hlasovanie o tom, či sa má teraz o pomníkovom parku hlasovať :
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 6
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Za: 1 / Kardos /
Proti: 1 Kázmér L., Gróff P., Domonkos Zs., Kázmérová M., Varga Á. /
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené v zmysle prediskutovania a navrhnutia iného riešenia pamätného
miesta

Poľovnícky revír poľovníckeho zväzu Veľké Blahovo
Starostka obce oboznámila prítomným, že sú nezhody, konflikty medzi poľovníkmi nakoľko sa
poľovnícky zväz rozčlenil na dve skupiny ešte v čase keď sa stal novým predsedom pôvodného
Poľovníckeho zväzu Veľké Blahovo p. Vörös, a založil sa nový Poľovnícky zväz Veľké Blahovo,
ktoré je zaregistrované v Michalovciach , údajne ktorého predsedom je p. Varga. Jedná sa o to, že
obec má rozhodnúť o tom kto bude používať poľnohospodárske pôdy vo vlastníctve obce ako
poľovnícky revír. Starostka dala možnosť obidvom stranám - poľovníkom p. Vargovi a p. Vörösovi
aby sa v krátkosti vyjadrili.
Starostka obce požiadala poslancov aby hlasovali o tom kto bude používať poľovnícky revír :
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 6
Za: 5 /Kázmér L., Gróff P., Domonkos Zs., Kázmérová M., Varga Á. /
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Kardos/
Nehlasoval: 0
Poslanec Kardos sa vyjadril, že bolo by lepšie aby sa vzťahy medzi poľovníkmi zlepšili a neboli
konflikty.
Uznesenie bolo schválené v prospech pôvodného poľovníckeho zväzu Veľké Blahovo, ktorého
štatutárom t.č. je p. Vörös.
7. Diskusia :
p. Ing. Matejčík sa opýtal p. starostky , čo bolo také naliehavé v programe aby sa malo konať
mimoriadne zasadnutie OZ
p. starostka sa vyjadrila, že v zákone sa neuvádza, kedy má byť zvolané mimoriadne alebo riadne
zasadnutie , ak je ochota zo strany poslancov tak zasadnutie môže byť každý týždeň, nakoľko p.
poslanec Ing. Kardos na základe doručenej „ Výzvy“ očakáva v zákonnej lehote písomné
stanovisko , pravdepodobne ona nebudúci týždeň nebude, tak sa rozhodla toto riešiť.
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8. Záver
Starostka sa poďakovala za pozornosť a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zápisnica skončená a podpísaná.
.........................................................
Júlia Gányovicsová
Starostka obce

Overovatelia zápisnice :
Arpád Varga

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

Zsolt Domonkos

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

Zapisovateľka :
Klaudia Lőrinczy Žigová

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