SAMOSPRÁVA OBCE VEĹKÉ BLAHOVO
NAGYABONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 72 Veľké Blahovo
Číslo: 2/2011

Veľké Blahovo, 23.02.2011

Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo,
konaného dňa 23.februára 2011 v kultúrnom dome Veľké Blahovo

Prítomní:
- poslanci OZ v počte 8 osôb
- starosta obce
- obyvatelia obce
Neprítomní ospravedlnení poslanci:
1. Novák Jozef – ospravedlnený / zaneprázdnenosť/
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo zahájila a viedla Mária Bödők starosta
obce.
Starosta obce konštatovala, ţe pozvánka na 2.zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké
Blahovo bola zaslaná obecným poslancom poštou v lehote 6 kalendárnych dní pred konaním
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Prijaté uznesenia:
k bodu č.2. Návrh na schválenie programu 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva Veľké
Blahovo
Starosta obce na začiatku zasadnutia predloţila návrh na zmenu plánovaného a písomne
zaslaného programu nasledovne:
- starosta obce informovala prítomných poslancov, ţe na Obecný úrad predo dňom
a v deň zasadnutia OZ boli doručené ţiadosti o finančnú pomoc a vzhľadom na to, ţe
na zasadnutí sa plánuje prerokovávať návrh rozpočtu na rok 2011 , poţiadala
poslancov Obecného zastupiteľstva, aby vyjadrili svoje stanovisko o tom, či predmet
vyššie uvedených ţiadostí bol zaradený do programu dnešného rokovania, nakoľko
ten priamo súvisí s predloţeným návrhom rozpočtu na rok 2011.

-

-

poslankyňa Matejčíková krátkou cestou doručila svoj návrh na doplnenie Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Blahove schváleného dňa 25.08.2010
a účinného od 10.09.2010./ Návrh tvorí prílohu./.
Po doručení návrhu starosta nahlas prečítala obsah predmetného návrhu zo dňa
14.02.2011 všetkým prítomným.
Následne bolo dané poslancom na vedomie, ţe tento jej návrh zo dňa 14.02.2011 bol
doručený Obecnému zastupiteľstvu dňa 23.02.2011 tesne pred schválením programu
rokovania obecného zastupiteľstva, aby v budúcnosti podobné navrhované materiály
boli doručené na obecný úrad v dostatočnom časovom predstihu, aby predsedajúci mal
moţnosť preveriť ich obsah a následne sa pripraviť.

Program 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo podľa pozvánky zo dňa
17.02.2011:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na schválenie programu 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva
3. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky
4. Návrh na voľbu návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010- vyhodnotenie uplynulého obdobia
7. Návrh na schválenie rozpočtu obce Veľké Blahovo na rok 2011
Márk Ondrej ţiadosť o poskytnutie peňaţného príspevkusp.zn.6/2011
Márk Ondrej ţiadosť o dotáciu – sp.zn.7/2011
Stolný tenis Veľké Blahovo ţiadosť o peň.prísepevok- sp.zn.8/2011
Vadkacsák Veľké Blahovo – ţiadosť o fin.podporu- sp.zn.23/2011
Csemadok Veľké Blahovo ţiadosť o fin.pomoc- sp.zn.63/2011
TJ Veľké Blahovo – hospodársky plán- sp.zn.103/2011
8. Návrh na vypísanie výberového konania na funkciu hlavný kontrolór obce
Veľké Blahovo
9. Ţiadosti
a. Bartalová Anastázia a Viliam Kálmán – ţiadosť o pridelenie
nájomného bytu- sp.zn.32/2011
b. Póda Zsuzsanna, Miklós László- ţiadosť o priedelenie nájomného
bytu – sp.zn.65/2011
c. Ildiko Kázmérová – ţiadosť o prijatie do pracovného pomeru- sp.zn111/2011
10.Rôzne
11. Záver

Uznesenie
č. 2/17/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
A/ s c h v a ľ u j e
Návrh starostu obce týkajúci sa zmeny programu 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veľké Blahovo nasledovne:
- do pôvodného programového bodu č.7 zaradiť doručené a obdrţané písomné ţiadosti
podané na poskytnutie finančnej pomoci a to :
a/ Júlia Vargová ţiadosť o príspevok pre zdravotne postihnutého manţela – sp.zn.116/2011
b/ Rímsko kat.cirkev, farnosť Najsvätejšej trojice Veľké Blahovo ţiadosť o finančnú pomoc
na usporiadanie slávnosti – zp.zn.123/2011
Hlasovanie č.1
–––––––––––––
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

B/ s c h v a ľ u j e
Návrh poslankyne Matejčíkovej týkajúci sa zaradenia programového bodu ako programový
bod č.10 Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Blahove schváleného dňa 25.08.2010 a účinného od 10.09.2010 pred programovým bodom
rôzne.
Hlasovanie č.2
–––––––––––––
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

C/ s c h v a ľ u j e
Program rokovania Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo uvedený v Pozvánke zo dňa
17.02.2011 so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.

Hlasovanie č.3
–––––––––––––
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené
k bodu č.3 Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky
Starosta obce za overovateľov zápisnice určila z poslancov obecného zastupiteľstva Ivetu
Moravekovú a Jozefa Lászlóa,: za zapisovateľku Júliu Gányovicsovú.

Uznesenie
č. 2/18/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
berie na vedomie
určenie Ivety Moravekovej a Jozefa Lászlóa za overovateľov zápisnice a Júliu
Gányovicsovú za zapisovateľku.
Uznesenie bolo schválené jednomyselne.
k bodu č.4 Návrh na členov návrhovej komisie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
starosta obce do návrhovej komisie navrhla z poslancov obecného zastupiteľstva za predsedu
komisie Petra Kázméra, za členov komisie Mariana Lábodiho a Zsuzsanu Molnárovú.

Uznesenie
č. 2/19/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
Schvaľuje
návrhovú komisiu z poslancov obecného zastupiteľstva:
za predsedu komisie Petra Kázméra, za členov komisie Mariana Lábodiho a Zsuzsanu
Molnárovú.
Uznesenie bol schválené jednomyseľne.
K bodu č.5 Kontrola plnenia uznesení
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––V tomto bode programu starosta konštatovala, ţe uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí
boli splnené resp. ich plnenie je v štádií plnenia.

Uznesenie
č. 2/20/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6 vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010
vyhodnotenie uplynulého obdobia

V úvode tohto bodu programu starosta v krátkosti hovorila o výsledkoch za rok 2010.
Oboznámila prítomných so stavom počtu obyvateľstva v roku 2010 a to :
K 1.1.2010 obec mala 1451 obyvateľov z toho v priebehu roku sa odsťahovali 37 / 20 ţien
a 17 muţov/, prisťahovali sa 21 / 9 Ţien a 12 muţov/ narodilo sa 12 detí / z toho 5 dievčat a 7
chlapcov / a zomrelo 17 osôb / z toho 9 ţien a 8 muţov/ stav k 1.1.2011 bol 1430 obyvateľov.
konštatovala, ţe napriek krízovému obdobiu, keď obec preţívala ťaţké časy aj napriek tomu
sa j v tomto krízovom období obec sa zveľaďovala. Ako a nakoľko to vie kaţdý, ako aj to, ţe
sa nám podarilo udrţať poľnohospodárske druţstvo, ţe sa staráme o bytové domy s 47
bytovými jednotkami. Hovorila o rozsiahlych rekonštrukčných prácach vykonaných na
kultúrnom dome, o obnove parkovacieho priestoru pri KD, o oprave cesty na ulici
Ţelezničnej, o pomoci samosprávy miestnym civilným organizáciám ako príklad uvádzala
poskytnutú peňaţnú hotovosť TJ v 7823 Eur, o udrţovaní čistoty a údrţbe verejných
priestranstiev, cintorína, kostola a okolia fary, školy a škôlky a to pomocou pracovníkoch
prijatých na menšie obecné sluţby, o podporách poskytnutých dôchodcom / pranie pre
dôchodcov, oslava deň dôchodcov, príspevok na ich stravovanie, o samosprávnych financiách
na školské stravovanie a na učebné pomôcky, ďalej hovorila, ţe komunálny odpad odváţa
obec za výhodnú cenu, o bezplatnom jarnom a jesennom upratovaní napriek týmto snahám
v obci je veľa takých ktorí sa o svoje okolie nestarajú, pripomenula nelegálnej skládky na

lesnom pozemku v osade Rómov o nepovoleného napojenia komunikácie na štátnu cestu
III/57210 v úseku začiatku obce v smere od Dunajskej Stredy, ktoré napojenie vzniklo
spontánne a nelegálne a vyuţíva sa na vyváţenie odpadu na priľahlý pozemok, ktorý je
v správe ŠL SR a tým sa ničí a devastuje mladý lesný porast.. Vchádzajúce a vychádzajúce
vozidlá vynášajú na cestu blato a nečistoty čím ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.poţiadala poslancov o návrh ako zabrániť aj v tejto lokalite vznik a pouţívanie nelegálnej
skládky a likvidovať nebezpečný bod moţného vzniku dopravnej nehody. Ďalej hovorila
o projekte vypísaného na modernizáciu verejného osvetlenia, o sociálno-hospdárskom pláne
obce, o prípravách na vybudovanie kanalizačnej siete atď. pripomenula, ţe na rozdiel od
mnohých dedín sa naša obec ani v tomto krízovom období nezadlţila, ţe ku koncu roka sa
podarilo splácať pôţičku na 9 bj a zaplatiť zadĺţenosť dodávateľovi, ktorá bola na výstavbe
v novej obytnej zóne.
Starosta potom odovzdala slovo účtovníčke obce pani Kissovej, ktorá predniesla podrobné
vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010 po kapitolách s konkrétnymi číslami rozoberala plnenia
rozpočtu za rok 2010.
O pohľadávkach na dani z nehnuteľnosti informovala prítomných pani Vargová, ktorá má na
starosti agendu daní a poplatkov.
Podrobné vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010 poslanci písomne obdrţali, ktoré tvorí prílohu
zápisnice.
K predloţenému materiálu poslanci hovorili nasledovné a ţiadali o vysvetlenie a to:
Mgr. Matejčíková- či je zaplatená vypracovanie PD na modernizáciu verejného osvetlenia
Kázmér Peter hovoril o poplatkoch za psa a o separ. zberu odpadu
Molnárová Zsuzsana- sa pýtala, ţe v roku 2010 koľko stavebných pozemkov predala obec.
navrhla zníţiť cenu stavebných pozemkov.
Marian Lábodi – hovoril o cene predaja stavebných pozemkov, poznamenal, aby terajšia cena
bola podrţaná poprípade keď obec bude vo finančnej tiesni zníţiť cenu pozemkov.
Kázmér Peter- zníţenie ceny predaja stavebných pozemkov by nebolo férové voči tým ktorí
uţ kúpili stavebné pozemky.
Kázmér Pavel doporučil , aby cenu predaja stav.pozemkov pre mladých do 30 rokov bola
niţšia.
László Jozef a Molnárová Zsuzsana poznamenali , aby obec predaj stavebných pozemkov
propagovala na internetovej stránke obce .
Kázmér Peter- hovoril o dodrţaní poriadku v miestnom cintoríne
Kardos Peter – hovoril o údrţbe a rekonštrukcií poľnej cesty ako aj o potrebe opravy
verejného osvetlenia pri ţelezničnej trate.
Na odznelé pripomienky resp. dotazy reagovala a dala odpoveď starosta a ref. OcˇU ktoré
majú na starosti účtovníctvo a dane.
Vzhľadom na to, ţe zo strany posl. odznel návrh na zníţenie ceny predaja stavebného
pozemku uvedený návrh starosta dala hlasovať:
Návrh na zníţenie ceny stavebného pozemku
A/ s c h v a ľ u j e
návrh poslankyne Molnárovej týkajúci sa zníţenia ceny stavebného pozemku
Hlasovanie č.4
–––––––––––––
Prítomní:
8

Za
:
7
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené
Po schválení zníţenia stavebného pozemku poslankyňa Matejčíková navrhla, aby návrh na
zníţenie ceny stavebného pozemku bolo zrušené nakoľko to nebolo ani v programe
rokovania.
B/ z r u š í - n e s c h v a ľ u j e
zníţenie ceny stavebného pozemku
Hlasovanie č.5
–––––––––––––
Prítomní:
8
Za
:
7
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené
Po schválení resp.zrušení uznesenia OZ starosta poznamenala, ţe upriami pozornosť
poslancov bolo by uţ načas , aby k prerokovaným programom rokovania venovali väčšiu
pozornosť a to aj pred svojim návrhom ako aj pred prijatím uznesenia.

Uznesenie
č. 2/21/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
Schvaľuje
Vyhodnotenie rozpočtu obce Veľké Blahovo za rok 2010 a vyhodnotenie uplynulého obdobia.
Hlasovanie č.6
–––––––––––––
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K bodu č.7 Návrh na schválenie rozpočtu obce Veľké Blahovo na rok 2011
Pani Kissoová účtovníčka obecného úradu predniesla Návrh rozpočtu obce Veľké Blahovo na
rok 2011. Podrobný návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.

Pripomienky k návrhu rozpočtu za rok 2011:
Pred pripomienkami starosta oboznámila prítomných so schváleným a účinným VZN o
poskytnutí dotácie. Dotáciu resp.finančnú pomoc nemôţe ţiadať fyzická osoba, nemôţe
ţiadať ten kto má voči obce zadĺţenosť.
Marian Lábodi – v plnej miere sa totoţňoval s pripomienkou starostky.
Molnárová Zsuzsana- doporučila kladne vyhovieť podaným ţiadostiam o finančnú podporu
hlavne fin.pomoc pre rímsko kat. Cirkev.
Kardos Peter – doporučil upraiamiť pozornosť poslancov na rekonsštrukciu poľnej cesty
smerom na malý Dunaj.
Matejčíková vzhľadom na to, ţe boli doručené ţiadosti o fin. pomoc navrhuje, aby s
rozpočtom obce na rok 2011 OZ sa na dnešnom zasadnutí nezaoberalo a odročilo tento bod
programu na ´dalšie zasadnutie resp. na pracovné stretnutie OZ ktoré navrhuje uskutočniť v
zasadačke Ocˇu.
Návrh na schválenie rozpočtu obce Veľké Blahovo na rok 2011

Uznesenie
č. 2/22/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
A/ O d r o č u j e
prejednanie návrhu rozpočtu obce Veľké Blahovo na rok 2011
B/ do p o r u č u j e
prejednať návrh rozpočtu na pracovnom stretnutí a po prekonzultácií predloţiť na ďalšie
zasadnutie OZ na schválenie.

Hlasovanie č.7
–––––––––––––
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

k bodu č.8 Návrh na vypísanie výberového konania na funkciu hlavný kontrolór obce
Veľké Blahovo

Starosta obce opätovne informovala prítomných , ţe funkčné obdobie hlavného kontrolóra uţ
vypršalo, je potrebné aby obecné zastupiteľstvo podľa zákona vypísalo výberové konanie na
funkciu hlavného kontrolóra obce. Z radov poslancov ţiaden návrh neobdrţala, takţe podala
návrh na vypísanie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce . Návrh bol
nasledovný:

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Blahove v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18
a nasl. ust. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, na základe svojho uznesenia č. zo dňa 23.02.2011
vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce Veľké Blahovo, ktoré sa uskutočnia
dňa 13.apríla 2011 na Obecnom úrade vo Veľkom Blahove, za nasledovných
podmienok:
Pracovný úväzok: Pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas tj. 30%
pracovný úväzok.
Predpokladaný deň nástupu do práce: 15.04.2011
Plat hlavného kontrolóra: podľa § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov.
Kvalifikačný predpoklad: Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného
kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Ďalšie požiadavky: Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť,
znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy miest a obcí,
znalosť relevantných účtovných predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, ktorá
obsahuje aj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vykonania
volieb.
K písomnej prihláške treba priložiť:
- Profesijný štruktúrovaný ţivotopis s prehľadom o doterajšej praxi so
stručným popisom pracovných činností.
- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní.
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade, do 16.00 hod. na
adresu: Obec Veľké Blahovo, Obecný úrad č. 72, 930 01 Veľké Blahovo. Na obálke
je
potrebné
označiť:
„Voľba
hlavného
kontrolóra,
neotvárať!“
Po vypočutí návrhu poslanci nemali ţiadne pripomienky, takţe starosta návrh dala
hlasovať.

Uznesenie
č. 2/23/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
Schvaľuje
Návrh na vypísanie výberového konania na funkciu hlavný kontrolór obce Veľké
Blahovo

Hlasovanie č.8
–––––––––––––
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené
k bodu č.9 Žiadosti
___________________________________________________________________________
v tomto bode programu starosta informovala prítomných s obsahmi podaných ţiadostí a to:
Bartalová Anastázia a Viliam Kálmán – ţiadosť o pridelenie nájomného bytusp.zn.32/2011
Póda Zsuzsanna, Miklós László- ţiadosť o priedelenie nájomného bytu –
sp.zn.65/2011
Ildiko Kázmérová – ţiadosť o prijatie do pracovného pomeru- sp.zn-111/2011
Ţiadosti o pridelení nájomného bytu budú zaradené do evidencie uchádzačov o nájomný byt.
Ţiadosť o prijatie do pracovného pomeru Ildiko Kázmérovej budeme viesť v evidencii, avšak
tč. na ZŠ nie je voľné pracovné miesto.

K bodu č.10 návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Blahove schváleného dňa 25.08.2010 a účinného od 10.09.2010.

Poslankyňa Matejčíková krátkou cestou doručila svoj návrh na doplnenie Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Blahove schváleného dňa 25.08.2010
a účinného od 10.09.2010.

Predsedajúca- starosta prečítala nahlas celý obsah predmetného návrhu zo dňa 14.02.2011
všetkým prítomným. Následne bolo dané poslankyne na vedomie, ţe tento jej návrh zo dňa
14.02.2011 bol doručený krátkou cestou tesne pred schvaľovaním programu zasadnutia
Obecného zastupiteľstva tzn. dňa 23.02.2011, aby v budúcnosti podobné navrhované
materiály boli doručené na obecný úrad v dostatočnom časovom predstihu, aby predsedajúci
mal moţnosť preveriť ich obsah a a následne sa pripraviť.
V predloţenom písomnom návrhu posl.Matejčíková navrhuje nasledovné návrhy: viď
priloţený návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku OZ doručeného dňa 23.02.2011.
Priamo pred hlasovaním návrhu poslankyne Matejčíkovej starostka obce poznamenala, ţe
podľa jej názoru bod IV. predmetného návrhu / poslankyňa ţiada aby „ na zasadnutí OZ
o kópiu zo zvukového záznamu, obecný úrad vyhotoví kópiu na technický nosič dát
a zabezpečí jej doručenie poslancovi, ktorý o to poţiadal. Kópia zvukového záznamu sa
doručí ţiadateľovi najneskôr do 3 dní od zasadnutia OZ“ / bolo ţiadúce preskúmať
z právneho hľadiska tj. súlad navrhovaného textu s platnými právnymi predpismi, a teda aby
uvedenú skutočnosť zohľadnilo obecné zastupiteľstvo pri svojom rozhodovaní.
Vzhľadom na to , ţe zo strany poslancov ţiadne návrhy ani pripomienky neodzneli
k predloţenému návrhu, starosta návrh dala hlasovať.

Uznesenie
č. 2/24/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
Schvaľuje
návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Blahove
schváleného dňa 25.08.2010 a účinného od 10.09.2011.

Hlasovanie č.9
–––––––––––––
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

k bodu č.11 RôzneMolnárová Kristína – obyvateľka obce dala do pozornosti, ţe v kapitole Správa boli čerpané
financie na mzdy pracovníkov, odvody, telefón, cestovné a iné ktoré výdavky prepočítala na
1 pracovný deň. Vyplatené mzdy porovnávala s finančnou pomocou Csemadoku. Vypočítala,

ţe mzdy pracovníkov koľko vyjde na 1 prac. deň / pre zamestnancov/ a koľko to činí pre
poslancov.
Ing. Molnár Tibor, obyvateľ obce ţiada poslancov, aby kladne vyhoveli ţiadosti
rímsko.kat.cirkvi a schválili ţiadanú sumu na oslavu 250 výr. rímsko.katolického kostola.
Ing Matejčík, obyvateľ obce na zrušenie nepovoleného napojenia komunikácie na štátnu cestu
a na zabránenie vzniku a pouţívanie nelegálnej skládky odpadu v lokalite Rómov reagoval, ţe
starostka prečo osloví v rómskej osade ţijúcich ako Rómov, on ich nazval ako Cigánov,
podľa neho v rómskej osade ţijúci nie sú Rómovia ale sú Cigáni a ţijú ako malé štvornohé
hlodavce, keby mohol by realizovať svoj predvolebný program podľa ktorého by boli všetci
vlastníci nevysporiadaných nehnuteľností nimi uţívaných zbúraní a zdemolovaní, podľa
neho práve preto ho nezvolili za starostu nakoľko boli vedomí toho, ţe on by ich nelegálne
postavené prírastky bol zrovnal so zemou.
Kardos Peter posl.OZ je tieţ toho názoru, ţe bude potrebné zrušiť nepovolené napojenie
komunikácie na štátnu cestu a zabrániť vznik a pouţívanie nelegálnej skládky odpadu
v rómskej osade.
Mária Kázmérová obyvateľka obce hovorila, ţe v bude potrebné aj naďalej venovať
pozornosť k vzniku nelegálnej skládky odpadu a bolo by potrebné sa zaoberať
s kompostovaním zelene.
Annamária Farkasová obyvateľka obce hovorila, ţe ona len preto chcela zmenu vo vedení
obce, aby naši rómovia toľko nedymili, nebolo okolo nich smetí a upriamila pozornosť, ţe pri
rozhodovaní a poskytovaní soc.výpomoci boli dodrţané všetky predpisy a tým by sa
zaobchádzalo nedorozumeniam.
Gróff Peter ml. ţiada OZ , aby vo svojom rozpočtu zohľadnilo aj výdavky na opravu poľnej
cesty vedľa cintorína smerom na Lúky Veľké Blahovo- malý Dunaj.
V tomto bode programu starosta informovala prítomných, ţe deti nebohej pani Ugróczkyovej
/ bývalej riaditeľky a nájomníčky obytného domu č.322/ v mesiaci máj a jún by chceli vrátiť
im pridelený byt a ţiadajú aby im bola kaucia vrátená podľa moţnosti ešte pred dátumom
vrátenia nájomného bytu. Starosta poznamenala, ţe menovaní nájomníci nemajú nedoplatok
na nájomnom a doporučuje kladne vyhovieť ţiadosti.
Ďalej informovala prítomných, ţe Obec uskutočnila prieskum trhu za účelom výberu
poskytovateľa projektových sluţieb. Vyzvala vybraných moţných záujemcov o poskytnutie
projektových sluţieb na odovzdanie cenových ponúk s podmienkami dodávky realizácie.
V súlade s poţiadavkami platného zákona o verejnom obstarávaní na zákazku.
Poţiadala poslancov , aby dali návrhy na zloţenie komisie na vyhodnotenie predloţených
ponúk.
Starosta informovala poslancov, ţe v nasledujúcich mesiacoch by chcela v mene obce
podať projekt na úrad práce o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na ich zachovanie podľa platného zákona. V prípade poskytovania
príspevku obec ako zamestnávateľ by mala postupovať v zmysle zákona o sluţbách
zamestnanosti. Informovala prítomných, ţe chránená dielňa resp. chránené pracovisko- sú

pracoviská v ktorých pracujú občania so zdravotne postihnutím, tj. občan uznaný za
invalidného občana ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Posl.Matejčíková navrhla , aby nebola zriadená komisia na vyhodnotenie podaných ponúk,
ale všetci poslanci boli členmi komisie na vyhodnotenie podaných ponúk.

Uznesenie
č. 2/25/2011
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
B e r i e na v e d o m i e a schvaľuje
bez pripomienok
podanie projektu na úrad práce a ţiadosť o poskytnutie príspevku a vytvoriť podľa platného
zákona chránené pracovisko resp. chránenú dielňu pre občanov zdravotne postihnutým
v počte 3 resp.4 miest.
Hlasovanie č.10
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené
Schvaľuje
A/ aby nájomníkom tj. dedičom nájomcu Ugróczkyovej bola vyplatená kaucia pred vrátením
nájomného bytu.
Hlasovanie č.11
Prítomní:
8
Za
:
8
Proti:
: 0
Zdrţal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené
B/ komisiu /a to v zloţení všetkých poslancov, tj,.celé OZ/ na vyhodnotenie ponúk
predloţených v rámci obstarávania sluţieb projektanta stavby „ Kanalizácia Veľké Blahovo“.
menuje
za predsedu komisie na vyhodnotenie podaných ponúk Ing. Petra Hanesza , ako odborne
spôsobilú osobu.

k bodu č. 12

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké
Blahovo, starosta obce ukončila rokovanie zastupiteľstva.
Zápisnica skončená a podpísaná .

......................................
Mária Bödők
starosta obce
Overovatelia: 1/

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

2/

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

Zapisovateľka: Júlia Gányovicsová ......................................

