Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupite stva obce Bá , konaného d a 31.07.2013 o 19,00 hod.
v kultúrnom dome v Bá i.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Mária Albertová, Marta Benovi ová, RNDr. Zuzana Ferenecová, Ladislav
Litresics, Róbert Szitás
Hlavný kontrolór obce: Bc. Albert Balázs

Neprítomní:
Poslanci: Dávid Grácz – ospravedlnený - dovolenka
Jozef Lengyel – ospravedlnený - PN
alší prítomní:
Zapisovate : Mgr. František Ková
Ob ania: - vi . prezen ná listina
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
VZN o výške príspevku za pobyt die a v materskej škole – dodatok, schválenie
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné asti územnoplánovacej dokumentácie obce Bá –
schválenie
6. Plnenie rozpo tu za I. polrok 2013 – monitorovacia správa
7. Správa o kontrolnej innosti hlavného kontrolóra za rok 2013
8. Žiadosti ob anov a organizácií
9. Diskusia – rôzne
10. Pripomienky a dotazy obyvate ov obce
11. Návrh uznesenia
12. Záver

K bodu programu . 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupite stva viedla starostka obce Mgr. Helena Vonyiková. Privítala
prítomných. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Spýtala sa poslancov i súhlasia s navrhovaným programom, alebo ho chcú zmeni , i už
doplnením alebo vylú ením nejakého bodu.
Nikto z poslancov obecného zastupite stva obce Bá nemal návrh na zmenu
zasadnutia.
Následne dala hlasova za navrhnutý program rokovania.

programu

Otázka: Kto je za navrhnutý program rokovania?
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Mária Albertová, Marta Benovi ová, Ladislav Litresics, Róbert Szitás)
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schva uje program rokovania bez dopl ujúcich bodov.
Poslanky a Ferenecová sa dostavila na zasadnutie obecného zastupite stva obce Bá hne po
hlasovaní.

K bodu programu . 2 – Ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
Ur ení boli: za zapisovate a – Mgr. František Ková
za overovate ov zápisnice – Mária Albertová, Róbert Szitás.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie ur enie zapisovate a zasadnutia OZ: Mgr. Františka Ková a
a overovate ov zápisnice: Máriu Albertovú, Róberta Szitása

K bodu programu

. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
Starostka obce podala správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. Všetky
uznesenia boli splnené alebo sú v štádiu plnenia.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupite stva.

K bodu programu . 4 – VZN o výške príspevku za pobyt die

a v materskej

škole – dodatok, schválenie
Starostka v tomto bode programu uviedla, že obecné zastupite stvo minulý rok na zasadnutí
v decembri prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt die a
v materskej škole. Obecné zastupite stvo k platnému Všeobecne záväznému nariadeniu môže
vyda Dodatok, ak oproti platnému Všeobecne záväznému nariadeniu mení alebo dop a
niektoré lánky platného Všeobecne záväzného nariadenia. V tomto doplnku alebo dodatku
sa navrhol zmeni
lánok 2, ktorý hovorí o Výške príspevku a podmienkach platenia
príspevku tým, že sa doplnil lánok 2, ods.1, písm. a/ a b/ o písmená c/ a d/, ktoré zavádzajú
nové sadzby pre die a, ktorého vek je od dvoch do troch rokov v závislosti od toho, i
zákonní zástupcovia die a majú alebo nemajú trvalý pobyt v obci.

Návrh tohto dodatku (príloha . 1) sa prijíma tiež formou Všeobecne záväzného nariadenia.
To znamená aj tento dodatok bol zverejnený obvyklým spôsobom vyvesením na úradnej
tabuli a na webovej stránke obce d a 03.07.2013, poslancom obecného zastupite stva bol
doru ený 03.07.2013. Po as zverejnenia sa k nemu poslanci aj verejnos mohla vyjadri
pripomienkami. Vyhodnotenie pripomienok bolo poslancom predložené v písomnej forme
a 26.07.2013 (príloha . 2).
Nikto z poslancov ani zo strany ob anov nepodali žiadne návrhy a pripomienky k Dodatku
.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bá . 2/2012 o výške príspevku za pobyt
die a v materskej škole.
Nako ko nebola predložená žiadna pripomienka ani zo strany poslancov ani verejnosti
starostka dala hlasova o Dodatku .1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bá .
2/2012 o výške príspevku za pobyt die a v materskej škole.
Starostka sa pred hlasovaním spýtala prítomných poslancov obecného zastupite stva, i
napriek tomu majú pripomienku k Dodatku .1.
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky.
Otázka: Kto je za prijatie Dodatku .1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bá .
2/2012 o výške príspevku za pobyt die a v materskej škole, ktorým sa dop a lánok 2,
ods.1, písm. a/ a b/ o písmená c/ a d/, ktoré zavádzajú nové sadzby pre die a, ktorého vek je
od dvoch do troch rokov v závislosti od toho, i zákonní zástupcovia die a majú alebo
nemajú trvalý pobyt v obci takto:
c) 20,00 eur v prípade, že vek die
a je od dvoch do troch rokov a jeden zo zákonných
zástupcov die
a má v obci trvalý pobyt,
d) 30,00 eur v prípade, že vek die
a je od dvoch do troch rokov a zákonní zástupcovia
die
a nemajú v obci trvalý pobyt.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schva uje Dodatok .1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bá
príspevku za pobyt die a v materskej škole.

. 2/2012 o výške

(príloha . 3: schválený Dodatok . 1)

K bodu programu

. 5

– VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné asti
územnoplánovacej dokumentácie obce Bá –
schválenie

Starostka uviedla, že sme sa dostali do posledného štádia obstarania Územného plánu obce.
Po as obstarania Územného plánu obce sa postupovalo pod a platného zákona . 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení (Stavebný zákon).

Po vypracovaní Zadania Územného plánu obce a jeho pripomienkovaní sa zabezpe ilo
vypracovanie návrhu Územného plánu obce, ktorého pripomienkovanie sa za alo 08.11.2012.
V lehote do 30 dní od za atia obstarávania obec obdržala 30 stanovísk alebo pripomienok.
Po ich vyhodnotení sa požiadal Obvodný úrad Trnava, oddelenie územného plánovania
a výstavby v zmysle ust. § 25 zák. . 50/1976 Zb. Stavebný zákon v úplnom znení o kontrolu
dodržania zákonnosti obstarania územného plánu. Výsledkom tejto kontroly je stanovisko
nadradeného orgánu územného plánovania, pod a ktorého obstarávate (obec) dodržal
zákonný postup pri obstarávaní Územného plánu obce a z tohto dôvodu navrhuje obecnému
zastupite stvu takto obstaraný dokument schváli .
Starostka v alšom oboznámila poslancov obecného zastupite stva a prítomných so
stanoviskom Obvodného úradu v Trnave, Odboru výstavby a územného plánovania (príloha
. 4).
Územný plán nadobudne ú innos po schválení obecným zastupite stvom a jeho následnom
vyhlásení po dobu 15 dní v mieste obvyklým spôsobom.
Ak by zastupite stvo schválilo Územný plán obce bez doporu ujúceho stanoviska
nadradeného orgánu územného plánovania, takéto schválenie by bolo neplatné v celom
rozsahu.
Podporné dokumenty poslanci obecného zastupite stva dostali k naštudovaniu, ako napr.:
vyhodnotenie pripomienok, správa o prerokovaní, návrh uznesenia zastupite stva ako
i samotný istopis Územného plánu obce (príloha . 5).
Starostka upozornila poslancov, že pri hlasovaní je potrebné postupova s prihliadnutím na
fakt, že sa jedná o schválenie strategického dokumentu.
Uznesenie je potrebné prija v lenení (pod a vzoru) predloženého návrhu uznesenia.
Starostka upozornila poslancov, že pri tomto hlasovaní, ke že ide o schválenie strategického
dokumentu - územného plánu ako celku a zárove aj o schválenie Návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná as Územného plánu obce (príloha . 6)
ide tu o osobitné hlasovanie a to v zmysle § 12 ods. 7 trojpätinovou vä šinou prítomných
poslancov (na prijatie oby ajného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovi nej vä šiny
prítomných poslancov). Uviedla, že sa bude hlasova za návrh uznesenia ako celok.
Starostka sa pred hlasovaním spýtala prítomných poslancov obecného zastupite stva, i majú
nejakú pripomienku k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasujú záväzné
asti územnoplánovacej dokumentácie obce Bá a k návrhu uznesenia ako celku.
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky.
Starostka následne dala hlasova o Územnom pláne obce Bá .
Otázka: Kto je za schválenie nasledovného Návrhu uznesenia:
Obecné zastupite stvo v Bá i
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Stanovisko Obvodného úradu v Trnave, Odboru výstavby a územného plánovania pod a §
25 zákona .50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)

v znení neskorších predpisov
k Územnému plánu obce Bá .

.j ObU-TT-OVBPI-2013/00531/Tr zo d a 02.07.2013

2. Správu o prerokovaní Územného plánu obce Bá .
B. s c h v a u j e :
1. Územný plán obce Bá .
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu ÚPO Bá .
3. VZN obce Bá . 01/2013 zo d a 03.07.2013, ktorým sa vyhlasujú záväzné
územnoplánovacej dokumentácie obce Bá s ú innos ou od - 15. de od vyvesenia.

asti

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 1 (RNDr. Zuzana Ferenecová)
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ
berie na vedomie
1. Stanovisko Obvodného úradu v Trnave, Odboru výstavby a ÚP pod a § 25 zákona
.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov .j ObU-TT-OVBPI-2013/00531/Tr zo d a 02.07.2013 k Územnému
plánu obce Bá .
2. Správu o prerokovaní Územného plánu obce Bá .
a schva uje
1. Územný plán obce Bá .
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu ÚPO Bá .
3. VZN obce Bá . 1/2013 zo d a 03.07.2013, ktorým sa vyhlasujú záväzné
územnoplánovacej dokumentácie obce Bá s ú innos ou od 15. de od vyvesenia.
(príloha . 7: schválené VZN obce Bá

asti

.1/2013)

K bodu programu . 6 – Plnenie rozpo tu za I. polrok 2013 – monitorovacia

správa
alším bodom rokovania bola monitorovacia správa Plnenia rozpo tu príjmov a výdavkov za
I. polrok 2013 – resp. výsledky hospodárenia za I. polrok 2013 (príloha . 8).
Správa bola doru ená poslancom obecného zastupite stva na preštudovanie d a 26.07.2013
a vyvesená na webovú stránku.

Starostka sa spýtala poslancov i majú nejaké pripomienky alebo otázky.
Nikto s poslancov nemal žiadne pripomienky ani otázky.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie monitorovaciu správu o výsledkoch hospodárenia za 1. polrok 2013.

K bodu programu . 7 - Správa o kontrolnej innosti hlavného kontrolóra za

rok 2013
Starostka požiadala hlavného kontrolóra obce, aby podal správu o svojej kontrolnej innosti.
Hlavný kontrolór obce Bc. Balázs Albert informoval poslancov obecného zastupite stva
o svojej kontrolnej innosti za I. polrok 2013 a následne poslanci obecného zastupite stva
mali možnos nahliadnu do tejto správy (príloha . 9).
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej innosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2013.

K bodu programu . 8 – Žiadosti ob anov a organizácií

Za uplynulé obdobie obec neobdržala žiadnu žiados ani od ob anov ani od organizácií.

K bodu programu . 9 – Diskusia – rôzne

Tento bod starostka za ala požiadavkou Prima Banky Slovensko, bývalej Dexie, ktorá žiada
obecné zastupite stvo o schválenie aktualizácie zoznamu ú elového erpania prostriedkov z
Fondu národného majetku (to sú finan né prostriedky získané z refundácie STL plynovodu
ešte v roku 2002) tak ako to predložila poslancom obecného zastupite stva na pracovnom
stretnutí d a 30.07.2013. Banka požaduje jeho aktualizáciu nako ko skuto né erpanie nie je
totožné so schváleným erpaním.
Starostka dala hlasova o schválení tejto požiadavky.

Otázka:
Kto je za schválenie prerokovaného zoznamu - preh adu kapitálových výdavkov na
realizáciu rozvojového programu obce na prefinancovanie v zmysle Zmluvy o poskytnutí
finan ných prostriedkov . 07/2002/0153 ?

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh uznesenia:
OZ schva uje prerokovaný zoznam - preh ad kapitálových výdavkov na realizáciu
rozvojového programu obce na prefinancovanie v zmysle Zmluvy o poskytnutí finan ných
prostriedkov . 07/2002/0153 .

Starostka po hlasovaní otvorila diskusiu.

Do diskusie sa prihlásili:
Végh Ákos: mal na starostku štyri otázky:
1. Ko ko obyvate ov má obec Bá a aké je národnostné zloženie,
ma arskej národnosti alebo slovenskej?

i je viac ob anov

Starostka: obec má 544 obyvate ov.
2. Ko ko zamestnancov má obecný úrad?
Starostka: obec má 7 zamestnancov - 2 u ite ky, upratova ka, údržbár, administratívny
zamestnanec, hlavný kontrolór obce, zamestnanec stavebného úradu a starostka.
Végh A. : spýtal sa, že ko ko je z nich z obce Bá .
Starostka: odpovedala, že predsa odpove pozná.
Végh A.: uviedol, že v obci je plno nezamestnaných, pre o sa nemôžu oni zamestna , pre o
treba do obce aha cudzích udí napr. na kosenie trávy.
Poslanky a Ferenecová: sa ho spýtala, že koho. Z obce nikto nechce kosi trávu.
Starostka: uviedla, že údržbár je na PN a ani jedného z obce nevedela získa na kosenie trávy
alebo na vykonanie údržbárskych prác. Preto musela h ada udí mimo obce Bá .
3. Predtým fungoval areál bývalej STS. Teraz sa to zavrelo, za ali sa búracie práce, udia
nemajú prácu. Nikto z poslancov nevie poveda o tam vlastne bude. Aký je tam zámer, aký
je plán?
Starostka: uviedla, že neverí, že by poslanci nevedeli o tam bude, aký je zámer. Zámerom je
vybudovanie ob ianskej vybavenosti. Skôr ale treba tento areál vy isti , aby sa mohol tento
zámer realizova . Ešte je ve a práce, kým sa pripraví tento areál, aby sa plánovaný zámer
mohol zrealizova .
Végh: uviedol, že sa dopo ul, že obec zobrala úver na tento ú el. Zhrnul to tak, že sa tento
areál vy istil, za ali sa búracie práce, za ala sa prestavba, zobral sa úver pritom nikto nevie o
tam vlastne bude.
Poslanky a Albertová: uviedla, že je to neuverite né, kto mohol nie o také poveda .

Poslanky a Ferenecová: spýtala sa pána Végha, že z ktorej banky bol úver zobratý. Pán Végh
to nevedel. Uistila ho, že obec nepožiadala žiadnu banku o úver.
Végh A.: stále tvrdil, že v rozpo te na rok 2013 bol schválený úver a starostka môže hocikedy
požiada o tento úver.
Poslanky a Ferenecová: uviedla, že v rozpo te je úver schválený, ale zatia obec žiadny úver
nemá. V prípade, že by sa obec rozhodla požiada o úver, poslanci obecného zastupite stva to
musia najskôr schváli .
Starostka: vyjadrila, že nebude reagova na otázky typu jedna baba povedala, potvrdila, že
obec nepožiadala žiadnu banku o úver. Uviedla, že pred chví ou bolo prerokované plnenie
rozpo tu za I. polrok 2013 a z tohto plnenia rozpo tu tiež vyplýva, že obec žiadny úver nemá.
To, že v rozpo te je schválený úver neznamená, že obec musí požiada o úver. Ak by však
v rozpo te nebol schválený úver, obec by nemohla požiada tento rok žiadnu banku o úver.
4. Štvrtá otázka pána Végha sa týkala areálu bývalého JRD. Sú tam zbúrané budovy. Viete o
vlastne tam bude?
Starostka: uviedla, že nevie o tam bude, dostali búracie povolenie na zbúranie objektov.
Pod a schváleného Územného plánu obce Bá majú schválenú rastlinnú výrobu. Ak by chceli
ma iný zámer, musia poda žiados na obec a ur ite aj ob ania budú informovaní o tomto
zámere. Zatia žiadnu žiados Donau farm s.r.o. nepodala, majú len búracie povolenia.
alej do diskusie sa prihlásil pán Ladislav Kulcsár. Mal otázku na hlavného kontrolóra obce,
i v monitorovacej správe zoh adnil všetky procesy týkajúce sa chodu obecného úradu a to
nielen zo stránky výdavkov, ale aj zo stránky administrácie, kontroly zmlúv, kontroly
objednávok, kontroly plnenia prijatých uznesení.
Hlavný kontrolór obce: uviedol, že všetko kontroloval a zárove sa ospravedlnil nako ko bol
práve na odchode nako ko odchádza na svadobnú cestu. Uistil pána Kulcsára, že po návrate
zo svadobnej cesty mu zodpovie podrobne všetky otázky.
Kulcsár: mal požiadavku, aby sa vysvetlilo o je to ob ianska vybavenos nako ko v areály
bývalej STS sa za ali búracie práce a nikto zatia nevie aká ob ianska vybavenos tam bude.
Starostka: starostka ani poslanci nie sú žia ikovia, aby vysvet ovali základné pojmy,
uviedla, že každý inteligentný lovek vie, že pod ob ianskou vybavenos ou sa rozumie
viacero položiek týkajúcich sa „ob ianskej vybavenosti“.
o sa týka zámeru areálu bývalej
STS obec nemohla zatia ni plánova kým nebol schválený Územný plán obce. Obec nemá
zatia vypracovaný konkrétny zámer, rokovalo sa už s viacerými odborníkmi, ktorí vypracujú
pre obec zámer. Obec má v úmysle existujúcu budovu v tomto areály zrekonštruova
a zachova ju ako vlastivedný dom. V zadnej asti by sa mal vybudova objekty. Je to
v štádiu vyjednávania a . Ob ania dali žiadosti napr. na mäso - údeniny, kaviare , rýchle
ob erstvenie, ovocie - zelenina. Momentálne ni nie je záväzné, ni nie je na papieri. Uviedla,
že ob ania budú o všetkom informovaní. V strede areálu by mal by verejný zhromaž ovací
priestor, malo by tam by parkovisko a pešia zóna. Zdôraznila, že tento areál bolo potrebné
od „bordelu“, ktorý sa tam nachádzal vy isti a navyše je tam aj pravdepodobná
environmentálna zá až.
Poslanky a Ferenecová: k tejto téme dodala, že tu bol aj taký návrh od starostky, aby sa
oslovili ob ania obce formou dotazníka,
o by potrebovali v rámci spomínanej ob ianskej

vybavenosti. Zatia to nebolo realizované, pani starostka už vyzvala stavebného inžiniera p.
ernického, aby pripravil dotazník pre ob anov.

alej do diskusie sa prihlásil pán Viliam Végh. Vo svojom prejave mal kritické poznámky
vo i starostke oh adne vypracovania správy pre Krajské riadite stvo Policajného zboru
v Trnave, ktorú si vyžiadali na udelenie licencie pre pána Végha na prevádzkovanie
technickej služby ako aj vo i spôsobu vyrubovania poplatku za smeti pre ich rodinu, at ,
vyjadril neochotu plati poplatky pre túto starostku, vytkol starostke, že jej syn býval
v neskolaudovanom dome.
Starostka: uviedla, že v správe boli uvedené len tie skuto nosti, ku ktorým sa mala obec
vyjadri a vyjadrovali odpove na otázku KR PZ Trnava. alej sa spýtala pána Végha, že
kedy mieni zaplati nájom za prenajaté priestory, za spotrebovanú elektrinu a kedy sa mieni
vys ahova z budovy v areáli bývalej STS v zmysle výpovede z nájmu, neplatí nielen
poplatky za smeti, ale ani dane z nehnute ností, kvôli tomu, že nie je sprístupnená budova,
ktorú mal v nájme a za ktorú neplatí nájom, sa nedá vypracova statický posudok tejto
budovy. K ostatným invektívam sa nebude vyjadrova , lebo sú zavádzajúce a nepravdivé.
Végh V.: uviedol, že dvere, ktoré tam namontoval dá z budovy nasledujúci týžde dole.
V závere svojho vystúpenia mal otázku oh adne výrubu stromov pri golfovom ihrisku. Chcel
vedie i bolo podané trestné oznámenie a ako sa pokra uje v tejto veci.
Starostka: uviedla, že dala trestné oznámenie na neznámeho páchate a a alej je to vec
polície.
Poslanky a Ferenecová: v súvislosti s témou výrubu drevín sa spýtala pána Végha, že kým sa
nestane nejaké neš astie i sa ni nebude dia so stromom na jeho pozemku v zákrute na
trnávskej ceste. Tento strom vy nieva až do polovice cesty a tak ohrozuje bezpe nos
premávky aj chodcov. Na tejto ceste nie je ani žiadny chodník. Bolo by dobré keby orezal
konáre, ktoré pre nievajú do cesty. Požiadala ho aby orezal konáre stromu do úrovne plotu.
Végh V.: pris úbil, že sa na to pozrie a oreže konáre, ktoré ohrozujú cestnú premávku.
Kulcsár: mal pripomienku k trnávskej ceste. V období približne od júna do októbra na nej
premávajú ve ké ažké nákladné autá vo vlastníctve Donau farm, s.r.o. Poznamenal, že na
túto cestu je síce zákaz vjazdu motorovým vozidlám nad 12 t, ale tieto vozidlá majú zrejme
výnimku. asto nedodržia predpísanú rýchlos a tak ohrozujú bezpe nos cestnej premávky
a najmä chodcov.
Starostka: informovala poslancov obecného zastupite stva a prítomných, že Donau farm,
s.r.o. plánuje vchod do svojho areálu zo zadnej strany. Musia však dosta na zriadenie vjazdu
zo zadnej asti areálu stavebné povolenie od Obvodného úradu pre CD a komunikácie
v Trnave. Uviedla, že upozorní majite a Donau farm, s.r.o. na tento problém a vyzve ho na
jeho riešenie a na obmedzenie premávky a rýchlosti týchto vozidiel. alej uviedla, že by bolo
dobré vyzva Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Dunajskej Strede,
aby sa vyjadrili, že akým spôsobom by sa dal zrealizova na tejto ceste chodník nako ko tá
cesta patrí pod ich správu.

Návrh uznesenia:
OZ poveruje starostku obce:

1/ Vyzva Donau farm Šamorín s.r.o. na riešenie vjazdu nákladných vozidiel smerujúcich
k obilnému skladu z hornej strany areálu obilného skladu od Rohoviec mimo „trnávskej
cesty“.
2/ Vyžiada stanovisko Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda k dopravnej bezpe nosti chodcov na „trnávskej
ceste“.

K bodu programu . 10 – Pripomienky a dotazy obyvate ov obce

Všetky pripomienky a dotazy odzneli v predchádzajúcom bode programu zasadnutia.

K bodu programu . 11 – Návrh uznesenia

Jednotlivé body uznesenia boli schva ované po každom bode programu.
Zapisovate zápisnice Mgr. František Ková pre ítal návrh uznesenia.

K bodu programu . 12 - Záver
Po prerokovaní bodov programu zasadnutia obecného zastupite stva starostka po akovala
prítomným za ú as a zasadnutie zastupite stva ukon ila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.

Zapisovate : Mgr. František Ková
Overovatelia: Mária Albertová
Róbert Szitás

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

