
Z á p i s n i c a   
 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa  17.05.2022 

 

 Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 

            Zasadnutie otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal všetkých prítomných           

            a konštatoval, že  

 

- všetci poslanci OZ boli písomne a včas pozvaní 

- z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 7   

 

 - vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu programu rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Interpelácia poslancov 

5. VZN o vylepovaní volebných plagátov 

6. Vysporiadanie pozemkov pod chodník 

7. Vstupná správa pre spracovanie/ aktualizáciu strategického dokumentu PHSR  

8. Voľba prísediacich na súd 

9. DOMUS 

10. Rôzne –    Nájomný byt – pridelenie 

- Kúrenie v ZŠ a MŠ 

- Oprava strechy na dome smútku 

- Preklenovací úver na chodník 

11. Rôzne info  

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

        Uznesenie  číslo :          OZ-350/2022 

         OZ jednohlasne schválilo program rokovania.  

 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov :  Imrich Karácsony a Árpád Ivány 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

- za  členov návrhovej komisie boli určení: Ing. Hoboth Balázs, Gabriel Pavlovič, Štefan 

Huszár 

 

 

  

 

 



 

3.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 22.02.2022 

 

                Uznesenie  číslo :               OZ-351/2022 

                OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 

4. Interpelácia poslancov: 

 
   V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) p. Pavlovič – či je  možné rozšíriť detské ihrisko pri multifunkčnom ihrisku 

- kedy vysporiadame úplne Pipíšov dom 

-  kedy sa dokončí oprava spomaľovačov na cintorínskej ulici 

- čo bude s Halászovou záhradou – odkúpime ju ? 

- neplatičov vody odstaviť od vody  

- kedy bude opravený koniec Eszterházyovej ulice – pred s.č. 379 

- či je niekde priestor na staré múzejné predmety, ktoré by sme vystavili  

- pred s.č. 245, na chodníku, spadla jedna občianka, treba poopravovať aspoň tie 

chodníky, ktoré sú vo veľmi zlom stave  

- navrhol odkúpiť „vagón“ aj s príslušnou plochou 

- kedy budú prevedené na účty dotácie pre organizácie, ktoré boli schválené 

 

b) p. Huszár -  požiadal, aby sme oslovili p. Mártona nech nedáva skosiť porasty pri fit 

chodníku až úplne po vodu  

- navrhol, aby sa na retro-gastro festivale zaviedla tradícia súťaže o putovný pohár 

 vo varení guľášu  

 

c) p. Ivány – navrhol, aby sa miestnym rozhlasom oznámilo občanom, že kedy sa bude 

kosiť v cintoríne, aby si občania vedeli očistiť hroby 

 

d) p. Duba – navrhla umiestniť do parku pred kostolom minimálne dva smetné koše 

 

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a)  - rozšírenie ihriska sme už riešili s obchodnou zástupkyňou firmy BONITA, ktorá  

       nám predložila ponuku; oslovíme aj iné firmy  

- je to v procese riešenia 

- opravu máme dohodnutú s p. Gáspárom 

- rodina Halászová sa nám zatiaľ nevyjadrila, či záhradu chce predať  

- neplatičov vody sme už riešili, máme problém zistiť, kde sa nachádza prípojka 

- pripravujeme opravu ulíc, ktoré sú vo veľmi zlom stave; na tento účel požiadame         

o úver   



- priestor na uloženie a vystavenie starých exponátov momentálne nemáme; chceli sme 

odkúpiť starý rodinný dom od p. Takácsa na účely múzea, je však v zlom technickom 

stave 

- bohužiaľ máme veľa chodníkov, ktoré je potrebné opraviť, avšak budeme to musieť 

riešiť podľa možností – čiastočnými opravami 

- je to možné, ale nie za cenu, ktorú žiada 

- pripravujeme zmluvy na dotáciu 

b) – p. Mártona oslovíme, aby o tom upovedomil pracovníka, ktorý vykonáva kosenie                

     - môžeme zaviesť súťaž vo varení guľáša o putovný pohár 

a) termín kosenia v cintoríne vyhlásime miestnym rozhlasom  

b) koše do parku  umiestnime 

 

5. VZN o vylepovaní volebných plagátov              

 

    Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov bol zverejnený, poslanci k nemu nemali 

žiadne pripomienky.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-352/2022 

              OZ schválilo VZN o vylepovaní volebných plagátov v počte hlasov :  

            za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0   

 

6. Vysporiadanie pozemkov pod chodník.  

 

    Starosta obce informoval poslancov, že dal zamerať pozemky, ktoré budú využité na 

vybudovanie nového chodníka. Niektoré sú vo vlastníctve obce a niektoré je potrebné 

vysporiadať.  Ide o pozemky p. Köbölovej, p. Takácsa, p. Antaliovej, p. Petrovič a p. Nagya. 

Pán Nagy je ochotný pozemok obci darovať, avšak pristúpil na kúpno-predajnú zmluvu na 

odpredaj celého pozemku za 1,- € . Zmluva je už pripravená. Ide o pozemok reg. C, parc.      

č. 129/4, druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vozokany, o výmere 51 m2 . Pani 

Mgr. Nora Petrovič je taktiež ochotná obci darovať pozemok reg. C, parc.č. 106/2, druh 

pozemku – Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vozokany o výmere 11 m2. 

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-353/2022 

              OZ schválilo – v počte hlasov 6 – za a 1 proti, odkúpenie pozemku reg. C, parc.  

            č. 129/4, druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vozokany, o výmere 

            51 m2 za sumu 1,- € a taktiež  pozemok reg. C, parc.č. 106/2, druh pozemku –   

            Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vozokany oé výmere 11 m2. 

          

7. Vstupná správa pre spracovanie/ aktualizáciu strategického dokumentu PHSR  

    Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie vstupnú správu pre 

spracovanie / aktualizáciu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja MAS SČV“ na obdobie 2022-2030.    

 

           Uznesenie  číslo :               OZ-354/2022 

           OZ schvaľuje vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR  

           Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda na plánovacie obdobie 2022 –  2030 

           v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0   



 

8. Voľba prísediaceho na súd. 

 

    Starosta obce prečítal poslancom list z Okresného súdu v Galante, kde podáva návrh na 

zvolenie prísediaceho pre obvod tamojšieho súdu  v zmysle § 140 ods. 1 zák. 385/2000 Z.Z. 

o sudcoch  a prísediacich na obdobie rokov 2022 – 2026. Poslancom navrhol p. Zupka – 

starostu obce a p. Karácsonya – zástupcu starostu obce . 

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-355/2022 

 OZ schválilo za prísediacich na Okresný súd v Galante p. Zupka Tamása  

            a p. Imricha Karácsonya            v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0   

 

 

9. DOMUS.  

 

    Na zasadnutí OZ bol prítomný JUDr. Peter Peružek, ktorý  oboznámil poslancov so 

situáciou ohľadom denného stacionára Domus v Jahodnej. V apríli bolo súdne pojednávanie 

ohľadom neuhradenia faktúry za rok 2018 za dve osoby, ktorým boli poskytnuté služby 

v dennom stacionári. V zmieri navrhovateľ navrhol zníženie sumy na 1.300,- € a chcú 

dofakturovať  aj roky 2019 a 2020. Podľa zistení bola dennému stacionáru od mája 2019 

pozastavená zmluva na prevádzku, z toho dôvodu by bolo fakturovanie neoprávnené. My ako 

žalovaná strana chceme súdu navrhnúť na nasledujúcom konaní ( v júli ) úhradu sumy 

v konečnej výške 260,- €, ktorá je vypočítaná podľa účasti klientov v zariadení a výšky 

príspevku, ktorý schválilo OZ.   

 

           Uznesenie  číslo :               OZ-356/2022 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

10.  Rôzne:  

 

A.  Nájomný byt.  

 

     Starosta obce informoval poslancov, že p. Zsákovicsová Bianka  odovzdáva ku koncu mája 

späť nájomný 2 izbový byt.  Prečítal aktuálne žiadosti na dvojizbový byt.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-357/2022 

 OZ schválilo v počte hlasov 6 – za a 1 proti,  pridelenie nájomného bytu p. Barbare  

            Klabuzaiovej s deťmi, bytom Veľké Úľany, Záhradnícka č. 355/27 od 01.06.2022.   

 

 

A) Kúrenie v MŠ a ZŠ 

 

            Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali 3 ponuky na zefektívnenie 

hospodárnosti a zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a ZŠ. Spoločnosť FULL EKO, 

s.r.o. zaslala cenovú ponuku na MAXECO infrasystém. Druhá ponuka je od Ing. Daniela 

Kissa a tretia od českej spoločnosti Větrná Energie s.r.o., ktorá ponúka fotovoltaiku.  Poslanci 

prehodnotili ponuky a rozhodli sa pre druhú a tretiu ponuku. Kúrenie v budove sa prebuduje 



na tri časti a na strechu bude umiestnený fotovoltaický systém.  Spoločnosť Větrná Energie 

s.r.o ponúka dve možnosti a to buď si vybudujeme systém na vlastné náklady alebo si 

spoločnosť prenajme plochu strechy a systém zostáva spoločnosti.   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-358/2022 

            OZ schválilo prebudovanie kúrenia na tri časti a prenájom plochy strechy  

            na vybudovanie fotovoltaického systému v počte hlasov: za- 7 ;  proti– 0;  zdržali sa: 0   

 

 

B) Oprava strechy na dome smútku.  

 

     Starosta obce informoval poslancov, že nám v jednej časti domu smútku zatiekla 

strecha. Zatiaľ je opravená dočasne, ale je potrebné to riešiť.  Cenovú ponuku nám zaslal  

p. Vojtech Vajda.   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-359/2022 

 OZ schválilo opravu strechy podľa cenovej ponuky p. Vajdu a následne a opravu celej  

            strechy domu smútku   v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0  .  

 

 

C) Preklenovací úver na chodník. 

 

     Starosta obce informoval poslancov, že na výstavbu chodníka, ktorý bude 

financovaný  PPA budeme potrebovať zobrať z banky preklenovací úver vo výške 42.000,- €. 

Mgr. Štrúbelová – firemná bankárka Prima Banky nám vypracovala indikatívnu ponuku 

v dvoch úrokových rozpätiach a to :  

a) so splatnosťou – 1 rok – úrok 0,2 % 

b) so splatnosťou -  2 roky – úrok 0,3 %.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-360/2022 

 OZ schválilo preklenovací úver vo výške 42.000,- € so splatnosťou na dva roky   

            v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0    

 

 

D) Úver na opravu ciest.  

 

                 Starosta obce navrhol poslancom, aby sme vykonali opravy najviac poškodených 

ciest v uliciach. Ide o ulice: Štrkovecká – výstavba rodinných domov je tam už ukončená 

a cesta po výstavbe je vo veľmi zlom stave, Horná a Esterházyovcov. Cena asfaltovania je 

približne 15 - 17 €/ za 1 m2.   Budeme potrebovať min. 3 cenové ponuky od firiem. Podľa 

predbežného výpočtu by sme na tento účel potrebovali približne 80.000,- €. Z toho dôvodu 

oslovil starosta poslancov, či požiadame banku o úver. Prima Banka nám zaslala indikatívnu 

ponuku financovania vo výške 80.000 € na 0,50 % úrok. Prepočet nákladov je na 10 rokov.                

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-361/2022 

 OZ jednohlasne schválilo úver vo výške 80.000,- € so splatnosťou na desať rokov.  

 



E) Doplatok k stravnému pre seniorov.  

 

                Starosta obce informoval poslancov, že nám reštaurácia DIOFA, s.r.o., ktorá 

zabezpečuje stravu pre našich seniorov, zaslala oznámenie o zvýšení ceny denného menu pre 

seniorov zo sumy 3,30 € na sumu 4,40 € od 1. júna 2022. V súčasnej dobe priplácame vo 

výške 0,83 € za jeden obed. Poslanci navrhli doplatok v sume 1,33 € na jeden obed.      

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-362/2022 

 OZ schválilo navýšenie doplatku k stravnému pre seniorov vo výške  

 1,33 €  na jeden obed v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0  .  

 

 

F) Kosačka za traktor. 

 

     Starosta obce navrhol poslancom zakúpiť mulčovač Vigolo – výkyvné prevedenie 

za traktor Zetor , ktorý máme pre účely zberného dvora. Mulčovačom by sme vedeli kosiť 

naraz väčšie plochy a to ako v obci, tak aj na fit chodníku. Cenovú ponuku nám predložila 

firma AGRA, ktorá nám dodala v rámci projektu aj traktor Zetor.   Okrem toho poslanci 

navrhli, aby bol poplatok za prepravu traktorom pre občanov obci navýšený zo sumy 15,- €  

na 20,- €.   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-363/2022 

 OZ schválilo zakúpenie mulčovača Vigolo – vo výkyvnom prevedení v počte hlasov :      

            za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0    

 OZ schválilo navýšenie sumy za prepravu traktorom na 20,- € za jednu  

            prepravu    v počte hlasov :    za - 7 ;   proti – 0;   zdržali sa: 0 .  

 

11. Rôzne info:  

 

            Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

➢ pani prokurátorka si vyžiadala ďalších 5 VZN 

➢ zajtra by už mala byť spustená do prevádzky dobíjacia elektro stanica pre automobily 

➢ na ČS je už nová technológia; od toho času sa zatiaľ občania nesťažujú na pitnú vodu; 

ešte tam bude potrebné vymeniť poistky, pretože teraz je tam nižšia spotreba EE 

➢ webová stránka je už taktiež prerobená a kybernetická bezpečnosť je doriešená 

➢ na retro-gastro festival sme oslovili Zoltán Erike, pretože skupina Kartágo má už 

obsadený termín    

 

 

12.     Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-364/2022 

         OZ jednohlasne schválilo návrh na uznesenie. 

 

 



 Týmto boli všetky body rokovania vyčerpané, starosta poďakoval všetkým prítomným 

za účasť a schôdzu ukončil. 

 

           

                            Tamás  Zupko 

                                                  starosta obce 

 

 

 

Overovatelia :   Árpád Ivány                         ................................ 

 

               Imrich Karácsony                 ................................ 

 

 Zapísala:          Klementová                          .…........................... 

 

 


