
Z á p i s n i c a   
 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 24.06.2019 

 

 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 boli prítomní 6. 

- neospravedlnene chýbal p. Ivány Árpád 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov : p. Pavloviča Ladislava a Mgr. Gurabiho Bálinta  

 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie a členov mandátnej komisie.     

 

– za  členov návrhovej boli určení : Mgr. Hoboth Balázs, Hobot Csaba,                                                   

            Karácsony Imrich 

 

               3. Interpelácia poslancov: 

 

        V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci: 

p. Pavlovič Gabriel – poukázal na potrebu pokosenia a opílenie porastov pri rodinnom dome  

                                   p. Halászovej Sarolty, s.č. 17 

                               -  apeloval na odstránenie prístrešku pánom Harušťákom, ktorý si pri vode  

             vybudoval 

                   -  informoval sa na zeminu, ktorá je dovezená k vode pred rodinným  

                      domom s.č. 22         

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

- naši zamestnanci upravia pozemok                       

- znova vyzveme p. Harušťáka, aby si odpratal „prístrešok“ 

- zeminu doviezli naši zamestnanci, pretože na tom mieste bola jama a zle sa kosilo  

 

   

4.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

                 Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 22.05.2019. 

 

     Uznesenie  číslo :               OZ-91/2019 

                 OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení. 

 

 



 5.     Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.                         

 

              Starosta obce prečítal poslancom Návrh zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 

zmluvy na odkúpenie rodinného domu s.č. 26. Na zasadnutí bol prítomný p. Pipíš Dušan, 

väčšinový majiteľ domu. Nehnuteľnosť je evidovaná na LV č. 222 a ide o parc.č. 50 vo 

výmere 1150 m2 - záhrada  a parc.č. 51 vo výmere 1482 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, 

stavba rodinný dom s.č. 26 na parc.č. 51. Dohodnutá kúpna cena za predaj nehnuteľnosti 

predstavuje sumu vo výške 12.000,- €.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-92/2019 

 OZ jednohlasne jednohlasne schválilo uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej  

 zmluvy na nehnuteľnosť s.č. 26 vo výške 12.000,- €. 

 

 

 6. Územný plán obce Čierna Voda – zmeny a doplnky č. 3. 

 

     Poslanci OZ boli informovaní o tom, že nám obec Čierna Voda doručili Oznámenie 

o začatí prerokúvania „Územného plánu obce Čierna Voda – zmeny a doplnky č.3“.  

V súvislosti so zmenou v územnom pláne nás žiada Okresný úrad, odbor starostlivosti 

o životné prostredie Galanta o písomné stanovisko obce. Zmena sa týka športovo-rekreačnej 

zóny so zameraním na vodné športy, oddychové a rekreačné priestory, rybárstvo, 

cykloturistiku a iné športy a rekreačné aktivity.  Zmeny v územnom pláne sú zverejnené na 

webovej stránke obce Čierna Voda www.ciernavoda-nyek.sk.  

 Poslanci riešili danú situáciu a negatívne vplyvy pri budovaní športovo-rekreačnej 

zóny. Poslanci však zaujali k zámeru negatívny postoj a prijali nasledovné uznesenie:   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-93/2019 

         OZ vydáva nesúhlasné stanovisko k „Územnému plánu obce Čierna Voda – Zmeny 

a doplnky č. 3“  z nasledovných dôvodov:  

- pri budovaní  novej rozvojovej plochy pre vodné športy a rekreáciu bude znečistené 

životné prostredie, spodná voda – z ktorej je zásobovaná pitnou vodou celá naša obec 

- preťaženie a narušenie cesty II/507, narušenie statiky kostola 

- navýšenie hluku a prašnosti 

- narušenie prirodzeného prostredia divej zveri, vtáctva, živočíchov a rastlín 

- narúšanie súkromných studní na zavlažovanie  

- možnosť zosuvu pôdy 

- vytvorenie športovo – rekreačnej zóny sa pripravuje na ornej pôde, ktorá je významná 

a cenná  

 

 

 7. Cezhraničná spolupráca.  

 

     Starosta obce informoval poslancov, že v rámci projektu „Cezhraničná spolupráca“ 

s obcou Szárföd je potrebné prispieť vlastnými finančnými prostriedkami vo výške 15%.  

Naša obec požiada v projekte 70 % finančných prostriedkov a obec Szárföld 30%. Zo 

získaných finančných prostriedkov chceme zakúpiť stany, pivné sety a uhradiť ozvučenie na 

„Retro-gastro festivale“. 

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-94/2019 

 OZ jednohlasne schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 15% zo žiadanej sumy.  

http://www.ciernavoda-nyek.sk/


 

 8. MAS – chodníky.  

 

      Starosta obce informoval poslancov, že prostredníctvom MAS môžeme požiadať 

o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie chodníkov, ciest, revitalizáciu. My 

by sme chceli požiadať na chodníky. Prvú časť výstavby chodníkov by sme realizovali od 

základnej školy po Veľký kríž. Vypracujeme podklady na projekt do 31.08.2019.   

 

    Uznesenie  číslo :               OZ-95/2019 

    OZ jednohlasne schválilo podanie projektu na výstavbu chodníkov od základnej    

             školy po poštu.   

 

 

 9. Retro – gastro festival. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že zasadal prípravný výbor na retro-gastro 

festival. Postupne zadeľujú práce pre organizátorov podujatia. Obec aj tento rok ako každý 

prispeje čiastkou 2.000 až 3.000,- €.  

 

      Uznesenie  číslo :               OZ-96/2019 

      OZ berie na vedomie informáciu.  

 

 

 10. Hasičská zbrojnica.   

 

       Starosta obce informoval poslancov, že sme podali projekt na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice. Projekt je na sumu 31.000,- €, z toho sa budeme podieľať na financovaní 

vo výške 5%. Rekonštrukcia sa bude týkať dostavby sociálnych zariadení a to WC a sprchy 

a dostavba skladu. Chceli by sme vymeniť aj brány a opraviť kúrenie. Projekt je podaný na 

Ministerstvo vnútra SR.  

      Uznesenie  číslo :               OZ-97/2019 

      OZ berie na vedomie informáciu.  

 

 

           11. Rôzne:  

 

 

A) Smetné nádoby.  

 

 Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali 350 ks smetných nádob, avšak 

niektoré domácnosti sa sťažujú, že im je to málo. Aj napriek tomu, že odpad je potrebné 

separovať a smetná nádoba by mala byť postačujúca, požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či 

dať ďalšiu smetnú nádobu do domácnosti a od akého počtu členov rodiny. Poslanci 

prehodnotili situáciu a prijali nasledovné uznesenie:  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-98/2019 

 OZ jednohlasne schválilo druhú smetnú nádobu do domácnosti so 6. a viac členmi, ak  

            o ňu požiadajú.  

 



B) Stretnutie jubilantov.  

 

 Na zasadnutí OZ bola prítomná členka prípravného výboru pre stretnutie jubilantov 

p. Sviteková Júlia, ktorá informovala o príprave stretnutia jubilantov a každoročnej tradícii. 

Stretnutie začínajú svätou omšou, avšak tento rok  ju p. farár nechce urobiť. Oslovili iného p. 

farára, ale miestny s tým nesúhlasí. Z toho dôvodu požiadala OZ, či by jej v tento veci vedeli 

pomôcť. OZ požiadalo p. starostu, aby ho navštívil a požiadal ho o omšu. Ak nám nebude 

vyhovené, tak napíšeme list na vyšší  úrad p. Kisovi Róbertovi.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-99/2019 

 OZ berie na vedomie informáciu a bude nápomocné podľa možností.  

 

 

C) Klimatizácia.  

 

 Starosta obce predložil poslancom OZ cenové ponuky na inštaláciu klimatizácie.  

Firma KLAMONT – Katona Ladislav predložila dve cenové ponuky a to na sumu 1.800,- € 

a na sumu 2.160,-€. Ďalšiu predložila firma KORREKT SK s.r.o. – p.  Juraj Mlčúch 

z Veľkých Dvorníkov. Jeho cenová ponuka je vo výške 2.476,80 € a druhá alternatíva   vo 

výške 2.257,- €. Tretiu cenovú ponuku dal p. Szerencsés Zoltán na sumu 1.620,- € 

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-100/2019 

 OZ jednohlasne schválilo zhotoviteľa p. Szerencsésa Zoltána s cenovou ponukou vo  

 výške 1.600,- €. 

 

 

D) Rada školy. 

 

 Starosta obce oslovil poslancov, aby  navrhli spomedzi seba jedného poslanca do 

školskej rady pre ZŠ a jedného poslanca do školskej rady pre MŠ.  

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-101/2019 

 OZ jednohlasne schválilo p. Hobota Csabu do rady školy pre ZŠ a p. Karácsonya  

 Imricha pre radu školy pre MŠ.  

 

 

     E )  Nový krovinorez.  

 

 Starosta obce informoval poslancov, že bude potrebné zakúpiť nový krovinorez, 

nakoľko ten, čo máme je v zlom technickom stave a nie je ekonomické ho opravovať.   

Okrem p. Szekácsa a p. Bóžinga s ním robí aj p. Hoboth, ktorý pracuje na aktivačných 

prácach. Cena nového krovinorezu je približne 900,- €.   

  

 Uznesenie  číslo :               OZ-102/2019 

 OZ berie na vedomie informáciu 

 

 

 

 

 



F)  ČOV.         

 

 Starosta obce informoval poslancov, že sme dali vypracovať projekt na napojenie 

ČOVky na obecnú kanalizáciu, za ktorý sme zaplatili 900,- €. Celý projekt výstavby bude stáť 

približne 30.000,- €. V súčasnej dobe nevieme zainvestovať takú sumu, preto oslovil 

poslancov, aby sa vyjadrili, čo požiadame o úver. Termín na prevádzku ČOVky máme len do 

konca septembra 2019, do tej doby je potrebné vyriešiť daný problém.   

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-103/2019 

 OZ jednohlasne schválilo oslovenie p. Bussa, aby pripravil podklady k verejnému  

            obstarávaniu a jednohlasne schválilo požiadanie o úver vo výške 30.000,- €.  

 OZ poveruje starostu obce s vybavením najvýhodnejšieho úveru.  

 

 

G)  Priechody 

 

       Starosta obce predložil poslancom ponuku  od firmy  Led arena z Matúškova na bezpečný 

priechod pre chodcov. Jedná sa o vizuálne, teda svetelné zvýraznenie v úplnom rozsahu 

priechodu a dodatočné aktívne signalizačné zariadenie. Je kombináciou moderných 

a účinných technológií, pomocou ktorých je chodec dostatočne zviditeľnený na priechode pre 

chodcov. Systém je založený na aktívnom snímaní osoby vstupujúcej do zóny priechodu, 

následkom čoho sa zapne oranžovo blikajúce signalizačné svetlo na zvýšenie pozornosti 

vodičov na cestnej komunikácii s cieľom znížiť úmrtnosť na cestách, zvýšiť ochranu chodcov 

a cyklistov, ako aj celkový objektívny stav bezpečnosti cestnej premávky. Cenová ponuka je 

vo výške 8.640,- €. Ďalej informoval starosta obce poslancov, že k danej veci je potrebné mať 

vypracovaný projekt a to ku každej výstavbe zvlášť ako priechody nebudeme robiť naraz, 

alebo si dáme vypracovať dopravný audit, zahrnieme všetky požadované zmeny na miestnych 

komunikáciách a postupne ich budeme realizovať.      

 

 Uznesenie  číslo :               OZ-104/2019 

 OZ jednohlasne schválilo výstavbu priechodu – variant „č.1“ – bez blikajúcich svetiel.  

 

 

12.  Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-105/2019 

         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 :   Pavlovič Ladislav                ................................ 

 

               Mgr. Gurabi Bálint              ................................ 

 

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

 
 


