Zápisnica z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo konaného dňa
30.04.2020
___________________________________________________________________________
 Prítomní poslanci : Lóránt Kázmér, Zsolt Domonkos, Mária Kázmérová, Peter Kardos Ing.,
Iveta Moraveková a Arpád Varga


Júlia Gányovicsová – starostka obce
Neprítomný : Peter Gróff



Mgr. Gabriella Majer, hlavná kontrolórka obce

1. Otvorenie
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala poslancov a konštatovala, že
zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 6 poslanci obecného zastupiteľstva.

Následne starostka obce prečítala program zasadnutia :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Voľba členov návrhovej komisie
Zaradenie pozemku parc :.CKN 952/3 výmera 996m2, CKN 989/2 vo výmere 906 m2
po nadobudnutí do majetku obce
Schválenie výročnej správy r.2018,r.2019 Združenie obcí kanalizácia obce Vydrany –
Veľké Blahovo
Hodnotenie uplynulého obdobia
Rôzne
Záver

Starostka obce navrhla doplnenie programu rokovania o jeden bod.
- Prerokovanie žiadosti o zrušenie predkupného práva Gabriel Szalay nar:26.01.1971 a Ingrid
Szalay nar: 24.11.1969, bytom Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda.

Hlasovanie č. 1
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie
č. 14/2020/123

1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba členov návrhovej komisie
4. Zaradenie pozemku parc :.CKN 952/3 výmera 996m2, CKN 989/2 vo výmere 906
m2 po nadobudnutí do majetku obce
5. Schválenie výročnej správy r.2018,r.2019 Združenie obcí kanalizácia obce Vydrany
– Veľké Blahovo
6. Hodnotenie uplynulého obdobia
7. Rôzne
8. Záver
Starostka obce navrhla doplnenie programu rokovania o jeden bod.
- Prerokovanie žiadosti o zrušenie predkupného práva Gabriel Szalay nar:26.01.1971 a Ingrid
Szalay nar.24.11.1969, bytom Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda.
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE jednohlasne program zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. – 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce určila za zapisovateľku : Alica Zsigó
Za overovateľov zápisnice určila :Peter Kardos Ing. a Arpád Varga
Do návrhovej komisie určila : Iveta Moraveková a Lóránt Kázmér
Uznesenie
č. 14/2020/124
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) BERIE NA VEDOMIE
Zapisovateľku : Alica Zsigó
Určenie overovateľov zápisnice: Peter Kardos Ing. a Arpád Varga
b) SCHVAĽUJE
Zloženie návrhovej komisie a členov komisie: Iveta Moraveková a Lóránt Kázmér
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.

4. Zaradenie pozemku parc :.CKN 952/3 výmera 996m2, CKN 989/2 vo výmere 906 m2

po nadobudnutí do majetku obce
Obecného zastupiteľstvo čestne prehlasuje , že Obec Veľké Blahovo využíva pozemkov
v k.ú. vo vlastníctve Slovenskej republiky.
- parc. CKN 952/3 výmera 996m2 v k.ú. Veľké Blahovo , spôsob využitia

pozemku: pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a
účelová komunikácia, cesta, chodník.
- a parc. CKN 989/2 vo výmere 906 m2 v k.ú. Veľké Blahovo Obec Veľké Blahovo,
spôsob využitia pozemku: pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – železničná
dráha z tejto parc. len časť pred železničným priecestím.

Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie :
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie
č. 14/2020/125

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čestné prehlásenie o zaradenie pozemku parc: CKN 952/3 výmera
996m2, po nadobudnutí do majetku obce.
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
Uznesenie
č. 14/2020/126

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čestné prehlásenie o zaradenie pozemku parc: CKN 989/2 vo
výmere 906 m2 po nadobudnutí do majetku obce.
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.

Obecného zastupiteľstvo schvaľuje , s prevodom v k.ú Veľké Blahovo zo SR - Slovenský
pozemkový fond na Obec Veľké Blahovo v zmysle zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení zákona č.258/2009 Z.z. na základe protokolu o odovzdaní majetku štátu na obec. Ide o pozemky,
na ktorých sú stavby postavené obcou pred rokom 1991, konkrétne
- parc. CKN 952/3 výmera 996m2 v k.ú. Veľké Blahovo , spôsob využitia

pozemku: pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a
účelová komunikácia, cesta, chodník.
- a parc. CKN 989/2 vo výmere 906 m2 v k.ú. Veľké Blahovo Obec Veľké Blahovo,
spôsob využitia pozemku: pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba železničná dráha z tejto parc.len časť pred železničným priecestím.
Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie :
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie
č. 14/2020/127
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s prevodom v k.ú Veľké Blahovo zo SR - Slovenský pozemkový fond
na Obec Veľké Blahovo v zmysle zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení zákona č.258/2009 Z.z. na základe protokolu o odovzdaní majetku štátu na obec.
- parc. CKN 952/3 výmera 996m2 v k.ú. Veľké Blahovo , spôsob využitia

pozemku: pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a
účelová komunikácia, cesta, chodník.

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
Uznesenie
č. 14/2020/128
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s prevodom v k.ú Veľké Blahovo zo SR - Slovenský pozemkový fond
na Obec Veľké Blahovo v zmysle zákona SNR č.128/1991 Zb. o majetku obcí
v znení zákona č.258/2009 Z.z. na základe protokolu o odovzdaní majetku štátu na obec.

- a parc. CKN 989/2 vo výmere 906 m2 v k.ú. Veľké Blahovo Obec Veľké Blahovo,
spôsob využitia pozemku: pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba železničná dráha z tejto parc. len časť pred železničným priecestím.
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.

5. Schválenie výročnej správy r.2018,r.2019 Združenie obcí kanalizácia obce Vydrany –

Veľké Blahovo
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Blahove
A. Berie na vedomie – Výročnú správu Združenia obcí a kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo za rok
2018-019
B. Schvaľuje ako orgán Združenia obcí a kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo:
1/účtovnú závierku a výročnú správu Združenia obcí kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo
za rok 2018
2/ účtovnú závierku a výročnú správu Združenia obcí kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo
za rok 2019
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
č. 14/2020/129
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE ako orgán Združenia obcí a kanalizácia Vydrany – Veľké
Blahovo:
1/účtovnú závierku a výročnú správu Združenia obcí kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo
za rok 2018
2/ účtovnú závierku a výročnú správu Združenia obcí kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo
za rok 2019
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
6.Hodnotenie uplynulého obdobia:
Starostka obce informovala prítomných, že vzhľadom na súčasnú situáciu COVID 19
treba diskutovať o finančných problémoch. Podľa zistených skutočnosti podielové dane a aj ostatné
dane budú nižšie, tým pádom musíme nájsť riešenie aby výdavky neprekročili príjmové hranice.

Zatiaľ niektorí zamestnanci sú PN alebo OČR aj sú takí ktorí budú mať zníženú hodinovú sadzbu.
(napr.MŠ, oni nemôžu vykonávať svoju prácu)
V budúcnosti bude potrebné úprava rozpočtu na rok 2020.

7.Rôzne

Prerokovanie žiadosti o zrušenie predkupného práva Gabriel Szalay nar:26.01.1971 a
Ingrid Szalay nar.24.11.1969 bytom Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda.

Uznesenie
Č. 14/2020/130
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie

Žiadosti o zrušenie predkupného práva Gabriel Szalay nar:26.01.1971 a Ingrid Szalay
nar.24.11.1969 bytom Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda., nachádzajúceho sa na
parc. CKN č. 1066/34, na LV č.1888 v kat. území Veľké Blahovo.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B./ schvaľuje
Zrušenie predkupného práva dojednaného v zmysle Kúpnej zmluvyV-3006/08 zo dňa 30.05.2008
v prospech obce Veľké Blahovo ohľadne nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda,
kat. odbor na LV č.1888 parc. CKN č. 1066/34 , v kat. území Veľké Blahovo.

Poslanec Zsolt Domonkos pozval poslancov OZ na výsadbu mladých stromov, ktorá sa uskutoční
2. mája 2020 - obecný cintorín a 9.mája 2020 - park pred kostolom.

13. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie.

______________________
Júlia Gányovicsová
starostka obce

Overovatelia zápisnice :
Peter Kardos Ing.

_________________________

Arpád Varga

________________________

Zapisovateľka :
Alica Zsigó:

______________________

