Zápisnica z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo konaného
dňa 18.06.2018 v kultúrnom dome vo Veľkom Blahove
_______________________________________________________________
Prítomní:
● Poslanci OZ : Karol Czucz, Ing. Peter Kardos, Mgr. Andrea Matejčíková, Lóránt
Kázmér, Iveta Moraveková, Juraj Lőrinczy
● Mgr. Gabriella Nagy - hlavná kontrolórka obce
● JUDr. Hulkó Gábor PhD. , právny zástupca obce
● obyvatelia obce
Neprítomní:
● Mária Bödők – starostka obce - dlhodobo práceneschopná
● Marian Lábodi – poslanec – ospravedlnený

Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Poverená zástupkyňa starostky obce Iveta Moraveková, privítala prítomných poslancov na
rokovaní obecného zastupiteľstva a konštatovala, že je prítomných šesť poslancov zo
siedmych poslancov, tak že je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Prezenčná listina
tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň predložila návrh programu 30. rokovania OZ :
PROGRAM ROKOVANIA
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo SCHVAĽUJE program 30. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Veľké Blahovo nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Návrh členov návrhovej komisie
4. Hodnotenie uplynulého obdobia
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Irena Szelleová č.s. 374/2018
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Diana Krajcsovicsová č.s. 397/2018
7. Žiadosť o súhlas Bertók Ladislav č.s. 536/2018
8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 218/2018/28 zo dňa 3.4.2018 - Rigo Peter a prijatie nového
uznesenia
9. Návrh na zrušenie uznesenia č. 62/2015/4 zo dňa 20.07.2015 – Tamáš Eugen s manželkou
a prijatie nového uznesenia
10. Žiadosť o zrušenie predkupného práva Arpád Kósa č.s. 542/2018
11. Informácia o investičnom zámere rekonštrukcie kuchyne v kultúrnom dome
12. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
13.  Prijatie povinného uznesenia obecného zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami
14. Rôzne
Záver
Uznesenie
Č. 228/2018/30
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo

SCHVAĽUJE
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Návrh členov návrhovej komisie
4. Hodnotenie uplynulého obdobia
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Irena Szelleová č.s. 374/2018
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Diana Krajcsovicsová č.s. 397/2018
7. Žiadosť o súhlas Bertók Ladislav č.s. 536/2018
8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 218/2018/28 zo dňa 3.4.2018 - Rigo Peter a prijatie nového
uznesenia
9. Návrh na zrušenie uznesenia č. 62/2015/4 zo dňa 20.07.2015 – Tamási Eugen s manželkou
a prijatie nového uznesenia
10. Žiadosť o zrušenie predkupného práva Arpád Kósa č.s. 542/2018
11. Informácia o investičnom zámere rekonštrukcie kuchyne v kultúrnom dome
12. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
13.  Prijatie povinného uznesenia obecného zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami
14. Rôzne
Záver
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
3. Návrh členov návrhovej komisie
Zástupkyňa starostky za zapisovateľku určila Klaudiu Lőrinczy Žigovú samostatnú referentku
Obecného úradu Veľké Blahovo. Za overovateľov zápisnice určila poslancov : Karola
Czucza a Juraja Lőrinczyho. Za členov návrhovej komisie navrhla poslancov OZ : Mgr.
Andreu Matejčíkovú a Lóránta Kázméra
Zástupkyňa starostky p. Iveta Moraveková dala hlasovať vyššie uvedené body č. 2 a č. 3
Uznesenie
Č. 229/2018/30
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) BERIE NA VEDOMIE
Určenie overovateľov zápisnice: Karola Czucz a Juraja Lőrinczy
a za zapisovateľku Klaudiu Lőrinczy Žigovú.
b) SCHVAĽUJE

Zloženie návrhovej komisie : Mgr. Andreu Matejčíková a Lóránt Kázmér
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.

4. Hodnotenie uplynulého obdobia
Zástupkyňa starostky informovala prítomných o aktivitách ktoré sa udiali v uplynulom
období:
Obec Veľké Blahovo požiadala v marci o pridelenie dotácie (poskytuje Úrad vlády SR
v rámci programu podpora rozvoja športu na rok 2018) na projekt detské ihrisko v parku pri
bytovom dome so s.č. 322, maximálna výška finančnej podpory bola 13.000,- Eur. Projekt
a žiadosť neboli schválené.
Obec Veľké Blahovo vo februári požiadala o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín na projekt : letný hudobný festival v rámci programu podporu kultúry
maďarskej národnostnej menšiny. Projekt a žiadosť neboli schválené.
Obec Veľké Blahovo v januári požiadala o poskytnutie Dotácie na revitalizáciu verejného
priestranstva : Pamätné miesto (Program Obnova Dediny 2018 – Ministerstvo Životného
Prostredia). Projekt a žiadosť neboli schválené.
Ďalej informovala prítomných o prebiehajúcich aktivitách na úseku obnovy a investícií
v obci. O poskytnutie podrobnejšej informácie požiadala Ing. Rudolfa Matejčíka ktorý
uviedol :
Výstavba obecnej tribúny : koncom febuára 2018 prevzal od vedenia futbalového klubu
projektovú dokumentáciu a začal vybavovať vyjadrenia k PD. 19.04. už bola podaná žiadosť
o stavebné povolenie. Stavebné povolenie bolo vydané 12.06.2018, čaká sa na právoplatnosť.
Medzitým poverená inžinierska organizácia uskutoční výberové konanie na dodávateľa
stavby, predpokladané trvanie realizácie diela sú 3 mesiace; plánované zahájenie prác - druhá
polovica júla 2018.
Verejné osvetlenie v cintoríne : zaobstaraná PD, vybavené vyjadrenia ,bolo vydané
stavebné povolenie a čaká sa na právoplatnosť. Verejné obstaranie bolo vykonané – bol
vybraný dodávateľ a realizácia sa predpokladá v lehote do 60 dní od účinnosti zmluvy o dielo.
Oprava povrchu miestnych komunikácií : v súlade s plánom opráv a investícií sa vykoná
súvislá obnova povrchu miestnej komunikácie Cintorínska ulica a časti Lesnej ulice ako
aj lokálna oprava výtlkov na ostatných miestnych komunikáciách. Verejné obstaranie bolo

vykonané – bol vybraný dodávateľ a realizácia sa predpokladá v lehote do 30 dní od účinnosti
zmluvy o dielo.
V pláne investícií je rekonštrukcia chodníka v centre obce - Školská ulica (od
pohostinstva Angel po pekáreň). Bola zadaná objednávka na vypracovanie projektu, termín
dodania PD do
30.06.2018. Následne sa vypracuje rozpočet diela a vykoná sa verejné obstarávanie na výber
dodávateľa prác. Realizácia sa plánuje na prázdninový mesiac august. Súčasne z
rekonštrukciou chodníka bude osadený aj nový prístrešok pri autobusovej zastávke SAD.
Zberný dvor : bola objednaná projektová dokumentácia pre potreby územného konania,
termín vyhotovenia a dodania projektu sa skrátil na 30.6.2018; následne bude potrebné
zabezpečiť vyjadrenia dotknutých orgánov a požiadať o vydanie územného rozhodnutia.
Pamätné miesto : napriek neúspechu pri žiadosti o dotáciu obec disponuje rezervou
finančných prostriedkov na to, aby sa dielo mohlo realizovať. V súčasnej dobe sa mapujú
ceny a voľné kapacity kamenárskych prác. Predpokladaný termín realizácie sept. - okt. 2018.
Pri cintoríne pozdĺž poľnej cesty bolo vytvorené miesto pre krátkodobé odstavenie
osobných motorových vozidiel pre cca. 20 áut pre prípad pohrebov, sviatku Všetkých
svätých, Vianoc, kedy je zvýšená návštevnosť cintorína a jestvujúce parkovisko kapacitne
nestačí..
Objekty – dom so s.č. 152 a 57 kde je obec spoluvlastníkom sú v nevyhovujúcom
technickom stave , preto bol objednaný statický posudok za účelom posúdenia bezpečnosti
a spôsobilosti objektov na užívanie. Po obdržaní statických posudkov bude možné zaujať
stanovisko ohľadne možného využitia, alebo v krajnom prípade rozhodnúť odstránení
stavieb. V blízkej budúcnosti sa pristúpi k vyčisteniu pozemkov týchto stavieb.

5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Irena Szelleová
p. Szelleová bola informovaná, že jej žiadosť môže byť schválená až po prevedení
geometrického plánu na katastrálnom odbore OÚ DS, a následne po vypracovaní znaleckého
posudku za účelom stanovenia ceny. Na základe stanoviska kat. odboru v uznesení OZ musí
byť okrem iných povinných náležitostí uvedená aj kúpna cena za prevádzanú nehnuteľnosť.
Obecné zastupiteľstvo zatiaľ berie na vedomie žiadosť p. Ireny Szelleovej.

6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Diana Krajcsovicsová
p. Krajcsovicsová bola informovaná, že jej žiadosť môže byť schválená až po stanovení ceny
znalcom, nakoľko na základe stanoviska Kat. odboru OÚ DS v uznesení musí byť okrem
iných povinných náležitostí uvedená aj kúpna cena za prevádzanú nehnuteľnosť. Obecné
zastupiteľstvo zatiaľ berie na vedomie žiadosť p. Diany Krajcsovicsovej.

7. Žiadosť o súhlas Bertók Ladislav
Zástupkyňa uviedla, že obecné zastupiteľstvo nemá v kompetencií vyjadrovať sa k interným
aktivitám miestnych združení, teda ani vyjadriť súhlas či nesúhlas, čo v tomto prípade
znamená, že obecné zastupiteľstvo len berie na vedomie aktivitu rómskej komunity a želá
veľa úspechov v činnosti.

8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 218/2018/28 zo dňa 3.4.2018 - Rigo Peter
a prijatie nového uznesenia
Z dôvodu požiadaviek katastrálneho odboru OÚ DS na povinné náležitosti pri prevode
nehnuteľností je potrebné uznesenie č. 218/2018/28 zo dňa 3.4.2018 zrušiť a prijať nové
uznesenie obecným zastupiteľstvom. Dôvodom je, že na parc. 690/11 bol vyhotovený
znalecký posudok až podľa nedávno prevedeného geometrického plánu a tým cena za
prevádzanú nehnuteľnosť v pôvodnom uznesení nebola uvedená.
Zástupkyňa starostky vyzvala poslancov hlasovať o zrušenie uznesenia č. 218/2018/28 zo
dňa 3.4.2018
Uznesenie
Č. 230/2018/30
Obecné zastupiteľstvo týmto ruší svoje uznesenie č. 218/2018/28 prijaté na zasadnutí OZ dňa
3.4.2018
Hlasovanie č.3
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Ďalej požiadala poslancov hlasovať o prijatí nového uznesenia :
Uznesenie
Č. 231/2018/30
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. 88/2 o výmere 112 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV
č. 602 na Okresnom úrade v Dun. Strede, odbor katastrálny kupujúcemu: Peter Rigo rod.
Rigo, nar. 13.02.1963, bytom 93001 Veľké Blahovo č. 172.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 44/2018
vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 01.03.2018.
Predajná cena 9,09/m2 x 112 = 1018,08 EUR.

Náklady za vypracovanie znaleckého posudku činia sumu vo výške 120,- EUR, ktorá sa
pripočíta k predajnej cene a ktorú hradí kupujúci.
c) schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 1. písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí odpredaj parcely CKN
č. a parc. č. 690/11 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenej na
LV č. 602 na Okresnom úrade v Dun. Strede, odbor katastrálny kupujúcemu: Peter Rigo rod.
Rigo, nar. 13.02.1963, bytom 93001 Veľké Blahovo č. 172.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 64/2018
vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 01.03.2018.
Predajná cena 9,09 /m2 x 49 = 445,41 EUR.
Náklady za vypracovanie znaleckého posudku činia sumu vo výške 120,- EUR, ktorá sa
pripočíta k predajnej cene a ktorú hradí kupujúci.
d) 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.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

9. Návrh na zrušenie uznesenia č. 62/2015/4 zo dňa 20.07.2015 – žiadateľ
Tamáš Eugen s manželkou Rozáliou a prijatie nového uznesenia
Dôvodom zrušenia uznesenia č. 62/2015/4 zo dňa 20.7.2015 je skutočnosť, že v uvedenom
uznesení bol schválený predaj celej parcely, čím by sa bol znemožnil prístup na susednú
nehnuteľnosť. Bolo potrebné vyhotoviť geometrický plán na aktuálnu výmeru na novú parc.
č. 459/45 vo výmere 241 m2, ktorá zohľadňuje práva vlastníka susednej nehnuteľnosti.
Zástupkyňa starostky vyzvala poslancov hlasovať o zrušenie uznesenia č. 62/2015/4 zo dňa
20.07.2015
Uznesenie
Č. 232/2018/30
Obecné zastupiteľstvo týmto ruší svoje uznesenie č. 62/2015/4 prijaté na zasadnutí OZ dňa
20.07.2015
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0
Ďalej požiadala poslancov hlasovať o prijatí nového uznesenia :
Uznesenie
Č. 233/2018/30
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. 459/45 o výmere 241 m2, druh pozemku : ostatná plocha, vedenej na LV č. 602 na
Okresnom úrade v Dun.Stede odbor katastrálny, kupujúcemu: Tamáš Eugen rod. Tamáš, nar.
30.11.1950 a manželka Ružena Tamášová rod. Vargová, nar. 08.05.1958, obaja bytom 93001
Veľké Blahovo č. 402.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č.65/2018
vypracovaným Ing. Františkom Dudekom dňa 17.04.2018
Predajná cena 9,09 /m2 x 241= 2190,69 EUR.
Náklady za vypracovanie znaleckého posudku činia sumu vo výške 120,- EUR, ktorá sa
pripočíta k predajnej cene a ktorú nesie kupujúci. Náklady za vypracovanie GP č.
33 472 602-11/18 činia sumu 96,-- Eur, ktorá sa pripočíta k predajnej cene a ktorú nesie
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.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

10. Žiadosť o zrušenie predkupného práva Arpád Kósa č.s. 542/2018
Zástupkyňa starostky predložila návrh na schválenie zrušenia predkupného práva žiadateľa
Arpáda Kósu na parc. č. CKN 1066/53 a na parc. č. 1066/125, na LV č. 2091 v katastrálnom
území Veľké Blahovo a to :
Uznesenie
Č. 234/2018/30

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
A./ berie na vedomie
Žiadosť Arpáda Kósu o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť nachádzajúceho sa na
parc. č. CKN 1066/53 (zastavané plochy a nádvoria), a na parcele č. CKN 1066/125
(zastavané plochy a nádvoria), na LV č. 2091, v kat. území Veľké Blahovo.
B./ schvaľuje
Zrušenie predkupného práva dojednaného v zmysle Kúpnej zmluvy v prospech obce Veľké
Blahovo ohľadne nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, kat. odbor na
LV č. 2091, parc. CKN 1066/53 (zastavané plochy a nádvoria), a na parcele č. CKN
1066/125 (zastavané plochy a nádvoria) v kat. území Veľké Blahovo.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

11. Informácia o investičnom zámere rekonštrukcie kuchyne v kultúrnom
dome
Ing. Rudolf Matejčík informoval prítomných o investičnom zámere rekonštrukcie kuchyne
v kultúrnom dome :
- V súlade s dlhodobým zámerom modernizácie a rekonštrukcie kultúrneho domu je
nevyhnutné aby jeho obslužná časť - kuchyňa bola stavebne aj technologicky
zrekonštruovaná. Uvedená rekonštrukcia zvýši kvalitu poskytovania služieb a tým zvýši dopyt
verejnosti o prenájom KD na spoločenské resp. súkromné podujatia.
- Súčasné vybavenie už dávno nevyhovuje dnešným technickým a hygienickým požiadavkám
a predpisom. V rámci plánovania bude potrebné najskôr vypracovať projektovú dokumentáciu
pre stavebnú pripravenosť a tiež pre technologické vybavenie. Stručný prehľad plánovaných
prác :
Kuchyňa : k ompletná výmena elektroinštalácie, výmena vodovodných vedení
a odpadových potrubí, nová odpadová prípojka k žumpe s lapačom resp. odlučovačom tukov
a olejov, inštalácia odsávačov pary, výmena všetkých obkladov stien a dlažieb, maľby
a nátery, výmena vchodových dverí,
- Sociálne priestory pre zamestnancov kuchyne a chladiace boxy:
Vymurovanie priečok vo vedľajšej miestnosti podľa projektu,
Inštalácia sanitárnej techniky (WC, umývadlo), šatňa pre zamestnancov ; inštalácia chladiacej
techniky a izolačných panelov.
Presnejšia informácia ohľadne nákladov na rekonštrukciu bude až po vypracovaní
jednotlivých projektov a súvisiacich rozpočtov. Predbežne sa odhadujú celkové náklady
v úrovni cca. 75.000-80.000 Eur. Realizácia rekonštrukcie by mohla prebehnúť v priebehu
roka 2019, ak bude zabezpečený zdroj financovania.

12. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2017

Zástupkyňa starostky požiada účtovníčku obce p. Alicu Zsigó, aby oboznámila obecné
zastupiteľstvo so Záverečným účtom obce za rok 2017. Uviedla, že návrh záverečného účtu
bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrh
záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote, t.j najmenej na 15 dní pred jeho schválením, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Informovala prítomných o plnení rozpočtu, o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017, o
hospodárení obce, t.j. rozdielom medzi príjmami a výdavkami.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Gabriella Nagy predložila Stanovisko k návrhu Záverečného
účtu obce Veľké Blahovo za rok 2017. Preto, že obec splnila všetky zákonmi stanovené
podmienky pri spracovaní záverečného účtu obce odporúča schváliť prerokovanie
Záverečného účtu obce za rok 2017 bez výhrad.
Zástupkyňa starostky dala hlasovať vyššie uvedený bod :
Uznesenie
Č. 235/2018/30
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) berie na vedomie záverečný účet obce k 31.12.2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce za rok 2017
b) schvaľuje záverečný účet o bce Veľké Blahovo za rok 2017 - bez výhrad
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

13. Prijatie povinného
komunálnymi voľbami

uznesenia

obecného

zastupiteľstva

pred

Zástupkyňa starostky p. Iveta Moraveková informovala prítomných, že zo zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ust. § 11 upravuje povinné uznesenia
obecného zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami :
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Blahove určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie pre starostu obce po komunálnych voľbách celý rozsah úväzku v zmysle § 4 zákona
č. 253/1994 Z.z.
Pre voľbu starostu obce je v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí jeden jednomandátový volebný obvod.
Po prerokovaní Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo určuje a SCHVAĽUJE

Uznesenie
Č. 236/2018/30
a) Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov, že obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Blahove na celé nasledujúce volebné obdobie
bude mať - 7 poslancov.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 6
Za: 5 ( Kardos, Czucz, Lőrinczy, Moraveková, Matejčíková )
Proti: 1 (Kázmér)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 237/2018/30

b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie pre starostu obce po komunálnych
voľbách celý rozsah úväzku v zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. – plný pracovný úväzok.
c) Pre voľbu starostu obce v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí - jeden volebný obvod.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

14. Rôzne
V tomto bode programu bolo nastolených viacero podnetov ktoré sa týkajú obce a zo strany
občanov a to :
- nevyriešený súkromný pozemok v areáli cintorína ( vlastník p. Hodossy Szabolcs)
- každoročne sa opakujúce krádeže v cintoríne – riešením by bolo doplnenie kamerového
systému ( 2 kamery),
- opakujúce sa problémy s dažďovou vodou na miestnych komunikáciách po prudkých
lejakoch (ul. Mierová, Železničná, Lesná), zo strany ZVaK boli navrhnuté alternatívne
riešenia, realizácia je možná po výbere dodávateľa zemných prác,
- nájomné byty – problémový odvoz vývozu žúmp, OZ poverilo zástupkyňu starostky
rokovať s riaditeľom PD za účelom lepšej koordinácie vývozu žúmp,

- nefunkčné zvončeky na bytovke č. 472 – bola vyžiadaná cenová ponuka, súčasný systém je
už zastaraný, firma odporúča kompletnú výmenu,
Kanalizácia združenie obcí Veľké Blahovo – Vydrany : Obec Veľké Blahovo nemá do
dnešného žiadne informácie ohľadne realizácie plánovaného diela.
Mgr. Ladislav Balódi – starosta obce Vydrany, ako predseda združenia obcí bude písomne
vyzvaný na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia , kde obec VB bude žiadať
podanie správy o stave projektu kanalizácie v obciach.
- písomné vyjadrenie obyvateľov - nespokojnosť obyvateľov s plánovanou bytovou výstavbou
2 rodinných domov s 4 bytovými jednotkami – diskusia medzi investorom a nespokojnými
obyvateľmi ulice, pritom obecné zastupiteľstvo nemá v kompetencií rozhodovať o povolení –
nepovolení bytovej výstavby, rozhoduje štatutár obce na základe odborného stanoviska
stavebného úradu.
- strelnica – sťažnosť obyvateľa obce p. Mislai-ho ktorý uviedol, že ho strelnica ruší a žiada
vedenie obce o zjednanie nápravy. Nespokojnému občanovi obce bola podaná správa že v
záujme znižovania úrovne hluku boli majiteľom strelnice vysadené stromy a pokračuje sa
v montáži zvuk pohlcujúcej vrstvy na betónové oplotenie areálu. Avšak je to finančne aj
časovo náročné. Zistí sa skutkový stav a vyjadrenie majiteľa a podá sa informácia na
najbližšom zasadnutí.
Poslankyňa Matejčíková vyjadrila svoj názor v zmysle, že všetky rozpracované projekty aj
napriek časovej náročnosti sa postupne realizujú. OZ predstaví verejnosti postupne ďalšie
rozvojové plány na modernizácie obce. Zdôraznila, že je potrebné vytvoriť také podmienky,
ktoré by motivovali mladých ľudí usadiť sa v tejto obci.

Záver
Zástupkyňa starostky
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť a ukončila zasadnutie

Zápisnica skončená a podpísaná.
-----------------------------------------Iveta Moraveková
zástupkyňa starostky
Overovatelia zápisnice :
Karol Czucz

-----------------------------------------

Juraj Lőrinczy

-----------------------------------------

Zapisovateľka :

obecného

Klaudia Lőrinczy Žigová

-----------------------------------------

