Zápisnica č. 35
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 28. 09. 2017 o 18.30 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Úprava rozpočtu obce
6. Prejednanie žiadostí
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1.

2.

3.

4.

5.

Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných a dal hlasovať za program
za:
Andera Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba zapisovateľa a overovateľa
zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Ľubica Roštášová
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba návrhovej komisie
návrhová komisia: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová, Andrea Baánová
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Kontrola uznesení
 Uznesenie č. 61/2016 – úloha pre starostu obce vysporiadať pozemok parc.č. 94/3 pre
obec - splnená, cintorín celý je náš. Predaj pozemku - orná pôda , parc. č. KN C 397/4
a 404/34, firma DAN – FARM, s. r. o. odkúpi od obce za znalecký posudok.
 Uznesenie č. 23/2017 – trvá – žiadosť Martin Roštáš, p. Ing. Macalák - oprava,
údržba prístupovej cesty 91/1 a 91/3 k ich nehnuteľnostiam. Pracovné
stretnutie, ktoré bolo naplánované bolo z dôvodu PN starostu bolo zrušené.
Náhradný termín bude v októbri.
Úprava rozpočtu obce
Pani Karáčoňová prešla so starostom, poslancami OZ a kontrolórkou obce zmeny
rozpočtu viď. príloha. OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa prílohy.
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0

6.
7.

Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Prejednanie žiadostí
Rôzne
 Na základe skutočnosti, že obec kúpila nové stoly a stoličky do Obecného domu
navrhol starosta staré stoličky a pár starých stolov v lepšom stave uschovať
v sklade a ostatné zlikvidovať. Navrhuje preto nákup 15 ks pivných setov. OZ
schvaľuje nákup 15 ks pivných setov.
za: Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
 OZ schvaľuje predaj parc. č. KN C 397/4 a 404/34 firme DAN – FARM, s. r.
o. Blahová na základe geometrického plánu a znaleckého posudku č. 7/2017 za
cenu 4930,- €
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
 Verejné osvetlenie – obnova – starosta sa informoval či ju vôbec budeme robiť
lebo výmenu VO riešime už dlhú dobu. Po poslednom zastupiteľstve boli
zaslané cenové ponuky na svietidlá všetkým poslancom OZ. Opýtal sa či si
vybrali. OZ sa dohodlo, že vyberie z ponuky firmy Ascor Cora, ktorá ponúka 3
druhy svietidiel. Poslanci by mali záujem, aby zástupca firmy prišiel na ďalšie
zastupiteľstvo odprezentovať produkty a potom sa rozhodnú.
 Starosta sa vyjadril, že ho mrzí, že na hody ten sľúbený kolotoč nebol. Pani
Kudriová, ktorá sľúbila prísť s kolotočom nám v týždni keď sa konali hody
nedvíhala telefóny a neodpovedala ani na SMS. Chce zároveň poďakovať
všetkým za pomoc pri dohľade nad hodovými slávnosťami. Tiež ďakuje
Patrikovi Blehovi a jeho manželke za organizáciu priateľského futbalového
hodového zápasu a aj ranču BLACK WHITE HORSE, ktorí boli ochotní na
poslednú chvíľu prísť povoziť detičky na koňoch.
 Starosta oznámil poslancom, že dňa 09. 10. 2017 bude zber odpadu spred
domov.
 Starosta oznámil poslancom, že už finišujú práce pred COOP Jednotou. Nie je
to úplne podľa jeho predstáv, chcel aby zámková dlažba bola položená až po
oplotenie smerom od obecného domu (chýbajú tam asi 2 m². Skúsi sa ešte
dohodnúť s p. Ing. Tokovicsovou aby dlažbu doložili na ním navrhnutú
plochu. Nevedel to skôr riešiť lebo bol na dovolenke keď to začali robiť.
 Starosta oznámil poslancom, že dňa 20. 10. 2017 sa bude konať deň
dôchodcov. Vystúpi Gizka Oňová a detičky zo škôlky, skúsi zabezpečiť aj živú
hudbu.
 Starosta oznámil poslancom, že p. Karáčoňová dostala pracovnú ponuku za
vyšší plat inde. Nakoľko by bol veľmi nerád keby odišla z obecného úradu

8.

pracovať našlo sa riešenie, že bude pracovať na čiastočný úväzok na miestnej
pošte a časť úväzku na obecnom úrade bude vykonávať z domu. Nájde sa takto
náhrada aj namiesto p. Lovciovej ktorá odišla do dôchodku, a bude aj pošta
naďalej fungovať. Poslanci podporili tento jeho návrh.
 Ing. Beáta Tomešeková navrhla aby utorky a štvrtky boli na obecnom úrade
nestránkové dni nakoľko je aj taká robota na úrade, ktorá si vyžaduje kľud
a dlhší čas na jej vykonávanie a pri vybavovaní stránok sa predlžuje čas jej
dokončenia. Starosta s tým nesúhlasí, nevie si predstaviť ako by to fungovalo
že obecný úrad bude zatvorený 2 dni v týždni.. Poslanci neboli proti návrhu
Ing. Tomešekovej. Starosta povedal že vie si predstaviť že jeden v týždni bude
nestránkový deň, zváži možnosti aj podľa toho ako bude fungovať obecný úrad
ak p. Karáčoňová nastúpi na poštu, potom sa rozhodne.
 Mgr. Renáta Ravasz Grygerová navrhla, aby starosta napísal žiadosť
v spolupráci s dotknutými obcami na Správu a údržbu ciest TTSK ohľadom
úpravy priekop (orez stromov) pri cestách smer Potônske Lúky – Šamorín z
dôvodu bezpečnosti cestnej premávky. OZ doporučuje v spolupráci
s dotknutými obcami osloviť Správu a údržbu ciest TTSK ohľadom úpravy
priekop (orez stromov) pri cestách smer Potônske Lúky – Šamorín
 Ing. Tomešeková sa informovala v akom je štádiu presun tabúľ s názvom obce
smerom z Lúk. Starosta povedal že to rieši.
Diskusia
 P. Jozef Czifra sa opýtal, že koľko obec zaplatila za zarobenie jám smer
Madarász lebo už sú v takom stave ako boli predtým. Zatiaľ ešte nič. Starosta
si stojí za svojim lebo on navrhol aby sa zalievali jamy riadne asfaltom
prostredníctvom firmy. Padol ale taký návrh, že sa majú betónovať.
Betónovanie realizovali p. Vasky, pomáhali mu Tibor Galo a p. Brezovský. Je
pravda, že to bolo robené v nevhodnom období (teplo, hustá premávka).
Z tejto skúsenosti sme sa poučili. S týmto problémom sme sa zaoberali na
predchádzajúcom zastupiteľstve a je to uvedené aj v zápisnici z 24.8.2017.
 P. Czifra sa opýtal, že prečo dal p. starosta povolenie p. Képesimu na
vybudovanie vjazdu do garáže, keď predchádzajúce OZ to Uznesením OZ
zamietlo. Starosta informoval p. Czifru, že na základe výzvy na odstránenie
nedostatkov pri postupoch povolení vjazdov z pozemkov na komunikácie,
ktorú obdržal z Okresnej prokuratúry Dunajská Streda obec musela zmeniť
postup povoľovania vjazdov. Na cesty 3. triedy vydáva rozhodnutie na
povolenie vjazdu Okresný úrad odbor cestnej dopravy po schválení Okresným
dopravným inšpektorátom PZ. Obec vydáva rozhodnutia o povolení vjazdu iba
na pozemky z miestnej komunikácie. P. Képesi si dal vyhotoviť potrebné
projekty, dal ich schváliť na dopravnom inšpektoráte v Dunajskej Strede
a následne Okresný úrad odbor cestnej dopravy v Dunajskej Strede vydal
rozhodnutie na povolenie vjazdu. P. Czifra sa ho opýtal, že čo urobil proti tomu
aby sa tak nestalo. Starosta mu odpovedal, že nakoľko obec nie je v takomto
prípade účastníkom konania tak konali len kompetentní a to vyššie spomenuté
inštitúcie. Obec rozhodnutie dostal iba na vedomie. P. Czifra nesúhlasí
s postupom, že sa uznesenie OZ len tak zruší. P. Czifra tiež navrhol zmenu
dopravného značenia na križovatke pri kostole. Navrhuje dať hlavnú cestu od
obchodu smerom na Bellovuú Ves a navrhuje aby na ceste z Madarászu by
bola stopka. Takto by sa predchádzalo rýchlej jazde v obci. Niektorí poslanci s
tým súhlasia. Starosta si myslí že dopravné značenie bolo zmenené z dôvodu
bezpečnosti cestnej premávky, navrhuje odstrániť spomalovač lebo ten nesplňa
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účel, a myslí si že stopka a stále brzdenie pred križovatkou by rušili pokoj,
kľud občanov bývajúcich v blízkosti križovatky. Poslanci OZ doporučujú
starostovi sa informovať o zmene dopravného značenia v navrhnutom úseku
(pri kostole).
Návrh na uznesenie – predniesla Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Ľubica Roštášová

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

