
Z á p i s n i c a 
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa  27.09.2022 

 

 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 6, ospravedlnil sa Ing. Hoboth B.   

 

 - 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. Úprava rozpočtu č. 2 

6. DOMUS  

7. Rôzne –    Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu 

8. Rôzne info  

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

        Uznesenie  číslo :          OZ-380/2022 

         OZ jednohlasne schválilo program rokovania.  

 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov :  Imricha Karácsonya a Árpáda Iványa 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

- za  členov návrhovej komisie boli určení: Gabriel Pavlovič, Lilla Duba a Mgr. Bálint 

Gurabi  

 

3.  Kontrola plnenia vlastných uznesení. 

  

     Starosta obce prečítal poslancom  zápisnicu zo zasadnutia, zo dňa 27.06.2022 

 

                Uznesenie  číslo :               OZ-381/2022 

                OZ  berie na vedomie plnenie vlastných uznesení 

 

 

 



4. Interpelácia poslancov: 

 
   V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) p. Gurabi – prečo neboli poklopy navýšené  

b) p. Karácsony – nie sú označené budovy nájomných bytov,  základnej a materskej 

školy; 

- z drveného asfaltu, ktorý nám použili na čerpacej stanici na konci Hornej ulici je tak 

nesúvislý, že cez pukliny prerastá burina, bude ju potrebné postriekať a následne, keď 

bude teplé počasie, tak nahriaty asfalt znova upraviť 

- bude potrebné vybudovať parkovisko pred základnou školou 

- poukázal na potrebu vybudovať priechod pre chodcov pred školami 

- smetné nádoby, ktoré sú zakúpené do parku by už bolo vhodné umiestniť   

c) p. Pavlovič – stretol sa s p. Augustovičom a ten ho požiadal, či by bolo možné urobiť 

osvetlenie na pamätník, ktorý navrhol nachádzajúci sa pred MŠ a dokončiť pred ním 

a za ním chodník; 

- opäť sa opýtal na dokúpenie ¼ -iny rodinného domu s.č. 26 

d) p. Ivány – opýtal sa na vyhodnotenie retro-gastro festivalu, či je potrebné pozývať 

zahraničných vystupujúcich, čo nie je nízka položka 

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) – poklopy neboli navýšené z technických dôvodov 

b) – tabule dáme vyrobiť 

- asfalt postriekame a následne ho upravíme 

- je potrebné vybudovať parkovisko, požiadal poslancov o návrhy 

- súhlasí s tým, že ten priechod pre chodcov tam chýba 

- materiál na betónovanie – osadenie smetných nádob už máme zakúpený, treba ich len 

zabetónovať 

c) nie je problém s osvetlením pomníka a dobudovaním chodníkov 

- vlastníci rodinného domu žijúci v ČR telefonicky nekomunikujú 

d) vyhodnotil festival a konštatoval, že pri zahraničných vystupujúcich je vyššia 

návštevnosť 

 

5.     2. úprava rozpočtu.                  

                                      

     Starosta obce informoval poslancov o úprave rozpočtu k 27.09.2022. Podrobne prečítal 

položky, ktorých sa úprava týka.  Poslanci k úprave nemali dotazy ani pripomienky.   

 

      Uznesenie  číslo :                  OZ-382/2022 

      OZ  schvaľuje 2. úpravu rozpočtu k 27.09.2022 v počte hlasov :  

      za – 6; zdržal sa – 0; proti – 0,  neprítomný - 1 

                                

 

 

 

 



6. DOMUS.  

 

    Starosta obce informoval poslancov, že 11. júla 2022 bol s JUDr. Peružekom na zasadnutí 

na Okresnom súde v Dunajskej Strede vo veci uhradenia faktúry za služby poskytnuté našim 

občanom v zariadení denného stacionára DOMUS v Jahodnej.  Je možné sa dohodnúť 

mimosúdnou cestou. Ide o sumu 3,- € na osobu na deň strávený v zariadení, čo činí spolu 

780,- €. Ak by sa táto záležitosť riešila súdnou cestou je pravdepodobné, že suma by bola 

vyššia.  

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-383/2022 

            OZ schválilo uhradenie poplatku za služby poskytnuté našim občanom  

            v zariadení denného stacionára DOMUS v Jahodnej za rok 2018 vo výške 780,- €   

            v počte hlasov :  za – 6; zdržal sa – 0; proti – 0,  neprítomný - 1 

   

 

7. Rôzne:  
 

A) Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu  

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť od firmy GMM Trading, s.r.o. Senica 

o územnoplánovaciu dokumentáciu k parcelám č. 319/2, 319/3 vedeným na LV č. 907, 

kat. územie Vozokany.  Firma má záujem  na predmetných parcelách zrealizovať 

výstavbu čerpacej stanice PHM s obchodnými priestormi a priestormi pre občerstvenie 

návštevníkov. Súčasťou bude aj box na umývanie áut a nabíjanie pre elektroautá. 

V prípade kladného stanoviska žiadajú o súhlas s právom vjazdu a výjazdu vozidiel  

cez parcelu č. 315/6. Na zasadnutí bol prítomný aj zástupca firmy p. Federmayer, ktorý 

predstavil zámer a odpovedal poslancom na otázky.  

 

Uznesenie  číslo :                  OZ-384/2022 

 OZ schválilo žiadosť zrealizovať výstavbu čerpacej stanice PHM s obchodnými  

 priestormi a priestormi pre občerstvenie návštevníkov, ktorých bude aj box  

 na umývanie áut a nabíjanie pre elektroautá v súlade právnymi predpismi a súhlas 

 s právom vjazdu a výjazdu vozidiel  cez parcelu č. 315/6    

            v počte hlasov :  za – 6; zdržal sa – 0; proti – 0,  neprítomný - 1 

 

 

8. Rôzne informácie:  

 

       Starosta obce informoval poslancov o tom, že:  

 

- práce na budovaní chodníka sú ukončené a  stavba bola odovzdaná; prostredníctvom 

MASky požiadame o preplatenie finančných prostriedkov na výstavbu 

- projekt cez Interreg ešte stále nie je vyúčtovaný zo strany MR; problém je vo faktúre – 

v preklade, ktorú má dodať česká spoločnosť 

- pozemky pod novobudovanými chodníkmi sú už vysporiadané 

- mali sme kontrolu na čerpacej stanici 

- po vymenení technológie na čerpacej stanici je nižšia spotreba 



9. Diskusia:  

 

V diskusii vystúpil p. Karácsony,  ktorý požiadal, aby sa vyhlásili v miestnom rozhlase akcie 

– predstavenia pre deti, ktoré sa konajú v kultúrnom dome. Starosta obce zareagoval na 

bábkové vystúpenie, ktoré bolo nedávno v kultúrnom dome. Toto vystúpenie organizovalo 

„ringató“ a oni si to nedali vyhlásiť.   

 

 

10.     Návrh na uznesenie 

 

         Členka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie. 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-385/2022 

         OZ schválilo návrh na uznesenie  v počte hlasov :  za – 6; zdržal sa – 0; proti – 0,     

         neprítomný - 1 

 

 

 

 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                          .…........................... 
 


