Zápisnica č. 38
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 21. 02. 2018. 11. 2017 o 18.30 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
• Otvorenie zasadnutia
• Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
• Voľba návrhovej komisie
• Kontrola uznesení
• Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
Blahová za rok 2017, podľa ústavného zákona č. 357/2004. Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č
545/2005 Z. z.
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blahová za I. polrok 2018
• Projekt „Detské ihrisko Blahová – verejné obstarávanie, vyhodnotenie ponúk
• Rôzne
• Prejednanie žiadostí
• Diskusia
• Návrh na uznesenie
• Záver
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Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných a dal hlasovať za program
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba zapisovateľa a overovateľa
 zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
 overovateľ: Milan Bella
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba návrhovej komisie
 návrhová komisia: Ing. Patrik Bleho, Mgr. Ravasz Grygerová
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Kontrola uznesení
 Uznesenie č. 66/2017 – zmena dopravného značenia – starosta informoval, že
DI schválil zmenu dopravného značenia na križovatke pri kostole. Nie je to
záväzné. Je potrebné dať vypracovať projekt dopravnému inžinierovi, ktorý
bude stáť cca od 200,- € do 400,- €, podlieha to schvaľovaniu na Okresnom
úrade v Dunajskej Strede a znova ešte na DI v Dun. Strede. Výmena jednej
značky vyjde cca 100,- €. Bude potrebných cca 7 značiek. Starostov názor je
taký, že by ponechal značenie tak ako je to doteraz, a to najmä z dôvodu že ide
o križovatku kde nehodovosť je prakticky nulová, a po konzultácii s Ing.
Borárosovou na správe ciest DS je toho názoru, že premiestnením dopravného
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značenia by na úrovni dopr. značenia STOP môže dôjsť k zrolovaniu asfaltu
od kamiónov a tiež brzdiace a rozbiehajúce kamióny by rušili kľud v blízkosti
križovatky bývajúcich občanov. Názor poslancov je rovnaký. Ing. Tomešeková
navrhla, že by sa radšej malo dať značenie prejazd zakázaný alebo zákaz
vjazdu vozidlám nad 3,5 t. na „Baráthovej ulici“ nakoľko si tam skracujú cestu
traktory a nákl. autá. Starosta navrhol, aby si poslanci do najbližšej schôdze
rozmysleli ako riešiť túto situáciu. OZ neschvaľuje zmenu dopravného
značenia na križovatke pri kostole.
za:
0 zdržal sa: Milan Bella
proti: Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Ing. Patrik Bleho
Dopravný inšpektorát schválil aj presun začiatku/konca obce smer Potônske
Lúky. Správa ciest Trnava by mala prísť osadiť tabule keď bude lepšie
počasie.
51/2017 – rozšírenie VO v obci (ulica pred obecným úradom a cesta po
rodinný dom p. Kramoliša), starosta obce informoval poslancov, že jeden
občan sa ho pýtal, prečo sa ide robiť osvetlenie aj mimo obce ak občania, ktorí
tam bývajú nemajú trvalý pobyt v obci. Keď sa občania budú pýtať tak to bol
starostov návrh a poslanci OZ ho schválili uznesením 51/2017 minulý rok.
Starosta informoval poslancov, že pred MŠ a obecným domom bude trošku
problém s osadením osvetlenia, ale bude sa snažiť nájsť vhodné riešenie.
28/2017 – zámer výmeny svietidiel na verejnom osvetlení za LED svietidlá –
preberieme v rôznom

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
Blahová za rok 2017, podľa ústavného zákona č. 357/2004. Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č 545/2005 Z. z.
 starosta obce odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a maj.
pomerov starostu obce za rok 2017 - podané pod číslom 84/2018 a odovzdané
Mgr. Renáte Ravasz-Grygerovej, predsedkyni komisie na ochranu verejného
záujmu
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blahová na I. polrok 2018
 Ing. Beáta Tomešeková predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018,
skonštatovala, že oproti predchádzajúcim sa nemení. Kontrolná činnosť bude
spočívať v kontrole účtovníctva a hospodárenia obce. Informovala poslancov,
že môžu doplniť plán kontrolnej činnosti o ďalšiu kontrolnú činnosť. Poslanci
tak neurobili. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Projekt „Detské ihrisko Blahová – verejné obstarávanie, vyhodnotenie ponúk
 Starosta informoval poslancov, že bude žiadať dotáciu na detské ihrisko,
k žiadosti je potrebné predložiť aj výsledok verejného obstarávania. Projekt
zahŕňa hracie prvky – kolotoč, pieskovisko, hojdačka hniezdo a preliezací
tunel. Starosta vyhlásil výzvu na verejné obstarávanie a boli mu doručené 3
cenové ponuky. Starosta pristúpil k otváraniu obálok.
• EKOTEC, spol. s r. o., Bratislava – cenová ponuka 10688,40 €
• MBM com, s. r. o., Čermany – cenová ponuka 10 430,40 €
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• ENERCOM s. r. o., Nitra – cenová ponuka 9822,- €
OZ schvaľuje cenovú ponuku firmy ENERCOM, s. r. o. v hodnote 9822,- €
v prípade priznania dotácie
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Prejednanie žiadostí
 Tomáš Múčka, Bellova Ves 113 – oznámenie o oreze náletových drevín na
parc. č. 215 v k. ú. Blahová
Rôzne
 Výmena svietidiel na verejnom osvetlení – starosta informoval poslancov o
cenách LED svietidiel.
o ASCORP CORPORATION, Šamorín cena za jedno LED svietidlo
216,- €, záruka 12 rokov, servis obec, na výber 50 W a 30 W – svietidlá
sú malé
o SOLAMP, Česká republika, svietidlo KAPKA 306 B, 40 W alebo 60
W, servis firma, možnosť platiť na 2 časti, výber farby žltá alebo biela,
záruka 5 rokov, cena svietidla 171,82 €
o AMI, s. r. o., Nové Zámky 36 W, záruka 2 roky, cena svietidla 120,- €
LED svietidlá sú skúšobne namontované v obci, poslanci usúdili, že najlepšiu
svietivosť a najlepšie podmienky prihliadajúc na záruku a servis má firma
SOLAMP, ČR. Poslanci sa rozhodli, že na križovatky a na vybrané miesta,
ktoré určí starosta po konzultácii s firmou sa budú montovať svietidlá 60 W
a ostatné svietidlá budú 40 W. Svietidlá budú žltej farby.
OZ schvaľuje výmenu svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá
KAPKA 306 B
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
 Starosta informoval poslancov o žiadosti LSPP Šamorín o podporu
pohotovosti Šamorín, podľa zákona nie je povinné prevádzkovať lekársku
službu prvej pomoci v Šamoríne, momentálne RESQUE BH prevádzkuje
pohotovosť aj v Dunajskej Strede, v priebehu mesiaca marec prebehne
výberové konanie na prevádzkovateľa LSPP Dunajská Streda. RESQUE BH
sa vyjadrilo, že ak nevyhrá a nebude prevádzkovať LSPP v Dunajskej Strede,
tak prestane prevádzkovať aj Šamorín. Poslanci sa rozhodli, že obec prispeje
ak bude vedieť výsledok výberového konania prevádzkovateľa LSPP
Dunajská Streda.
 Starosta informoval poslancov, že obecný rozhlas je vo veľmi zlom
technickom stave - chýbajú alebo sú poškodené niektoré amplióny, na
niektorých ampliónoch chýbajú izolátory a tým pádom sa stáva, že rozhlas
nie je dobre počuť - seká. Toto sa nám stalo vo februári, bol oslovený pán
Trnavský, ktorý provizórne obecný rozhlas sprevádzkoval. Na jar prisľúbil
obecný rozhlas opraviť.
 Starosta informoval poslancov, že na zasadnutí kultúrnej komisie bolo
navrhnuté, aby Občianske združenia pôsobiace v obci mali prenájom
Obecného domu zdarma. Poslanci s týmto návrhom súhlasia.
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Starosta poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri organizácii a zabezpečení
obecnej zabíjačky, ktorá dopadla dobre.
Starosta informoval poslancov o poskytnutí daru do tomboly Základnej škole
s vyučovacím jazykom slovenským v hodnote 50,- € a Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským v hodnote 50,- € formou darčekových
košov na rodičovskú zábavu.

Diskusia
 Padol návrh od občanov, že či za neuvažuje o tom urobiť v obci chodníky.
Zatiaľ sa o tom neuvažovalo.
 Ing. Patrik Bleho sa informoval na vybudovanie cesty k domom o ktorú
žiadal Martin Roštáš. Starosta sa vyjadril, že sa tomu problému venuje,
vyjadril sa je to dvojsečná zbraň, keď sa cesta vybuduje tak ako bolo
dohodnuté, pri výstavbe ďalších domov ju nákladiaky aj tak zničia. Tiež
povedal že on navrhol riešenie cez firmu VIATOP s. r. o. ale by sa ešte raz
rád stretol s predstaviteľom danej firmy a opýtal sa ho či navrhnuté riešenie
(dvojvrstvový sendvič. náter z asfaltovej emulzie a kameniva) udrží aj
nákladné autá a nie len osobné. Tiež povedal že ak by bola nejaká výzva na
výstavbu riadnej cesty tak by sa pokúsil získať dotáciu na riadnu cestu, širšiu
ako je navrhovaná 4 m cesta. Určite to chce v tomto kalendárnom roku riešiť,
ale nie ihneď začiatkom roka.
 starosta obce tiež povedal že cesta smerom na Madarász je v katastrofálnom
stave. Obec by mala nájsť riešenie na jej opravu. Je to potrebné pre občanov
bývajúcich v danej lokalite a tiež pre cestovný ruch. Zároveň upozornil aj na
skutočnosť, že aj niektoré miestne komunikácie vo vnútri obce potrebujú
riadnu opravu. Snaží sa to riešiť cez správu ciest Trnava (prepadnutá cesta križovatka oproti autobusovej zastávke na hlavne ceste), miestne
komunikácie im nepatria, tie zatiaľ z vlastných zdrojov.
 Mgr. Renáta Ravasz Grygerová informovala, že autobusový spoj s odchodom
o 8.15 h z Blahovej má priamy prípoj do Dunajskej Stredy s odchodom zo
zastávky Lehnice Jednota o 8.36 h
Návrh na uznesenie – predniesla Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Milan Bella

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

