Zápisnica č. 41
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 26. 06. 2018 o 18.00 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Návrh Záverečného účtu obce Blahová za rok 2017 - schválenie
6. Komunitný plán sociálnych služieb - schválenie
7. Prejednanie žiadostí
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1.

2.

3.

4.

Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných a dal hlasovať za program
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba zapisovateľa a overovateľa
 zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
 overovateľ: Ľubica Roštášov
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba návrhovej komisie
 návrhová komisia: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová, Milan Bella
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Kontrola uznesení
 Uznesenie – vybudovanie, údržba cesty parc. č. 91/1 trvá – starosta čaká na
dotáciu z MF SR, zároveň sa tam bude budovať vodovodná prípojka takže
bude aj tak cesta rozkopaná
 Uznesenie – výmena LED osvetlenia – trvá, zmluvu obec podpíše po 9. 7.
2018, výložníky sú už kúpené a svietidlá objednané
 Uznesenie – výmena kotlov v obecnom dome sa bude realizovať v mesiaci júl
a august 2018 preto obec nebude počas týchto mesiacov prenajímať ob. dom
 Uznesenie č. 25/2018 – dlhodobý prenájom parc. č. KN E 631/19 – starosta
informoval poslancov, že sa rozprával s p. Gazsóm o jeho zámeroch s pôdou
a vysvitlo, že by si tam chcel nasadiť ovocné stromy. Nakoľko ide o prenájom
pôdy nie je takáto výsadba vhodná.
 Uznesenie č. 26/2018 – pozvanie záujemcov o prenájom bufetu na ihrisku na
OZ – splnené. Prítomní Nikola Blehová a Tibor Szőcs. Starosta požiadal sl.
Blehovú o prezentáciu zámeru s bufetom na ihrisku. Sl. Blehová v niekoľkých
bodoch odprezentovala svoj zámer. Má zámer:








5.

6.

nákup stolov a stoličiek, nové police
nákup kávovaru
zvýšiť sortiment (zákusky, zmrzlina)
nákup TV – plátno
zriadiť detský kútik
organizovať víkendové akcie hlavne v letnej sezóne (grilovanie,
kartové turnaje, turnaj v šípkach...)
 udržiavať čistotu exteriéru aj interiéru, nasadiť kvety
 zákaz fajčenia v interiéri
 prevádzka počas celého roka
 podpora FK tak ako to bolo aj doteraz
 organizácia kreatívnych popoludní pre deti
Po sl. Blehovej predniesol svoje zámery p. Tibor Szőcs, ktorý sa najskôr opýtal, že
odkiaľ nato sl. Blehová vezme peniaze a či jej niekto s tým bude pomáhať. Sl. Blehová
odpovedala, že má nejaké peniaze našetrené a pomôžu jej aj rodičia a súrodenci. P.
Tibor Szőcs informoval poslancov, že tiež má záujem kúpiť TV do bufetu, ale nie je to
také jednoduché lebo nechytá signál. On by tiež rád prevádzkoval bufet aj v zime len
podľa jeho názoru je to neefektívne nakoľko je v interiéri málo miesta a bufet treba
vykurovať čo je finančne náročné, povedal že bufet je najmä o terase, v letnom období
a počas futbalovej sezóny sú tržby vyššie. Povedal že on pôvodne nemal v záujme
prevádzkovať bufet, ale bol oslovený pred rokmi poslancom OZ a bolo navrhnuté
prevádzkovať bufet na ihrisku, o ktorý v tom čase nemal nikto záujem. Snažil a snaží
sa prevádzkovať bufet najlepšie ako vie, a rád by pokračoval v prevádzkovaní bufetu.
Tiež sa vyjadril, že keď sl. Blehová dostane bufet do prenájmu a urobí všetko čo
spomenula tak dá klobúk dole a drží jej palce.
Prípadná zmena nájomcu bufetu bude až od 01. 01. 2019. OZ sa zatiaľ nevyjadrilo
k zmene nájomcu, rozhodovať sa bude o tom na najbližšom zastupiteľstve.
Návrh Záverečného účtu Blahová za rok 2017 - schválenie
 Hlavná kontrolórka Ing. Beáta Tomešeková predložila a predniesla stanovisko
k návrhu Záverečného účtu obce Blahová za rok 2017 a odporúča ho schváliť.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky a Záverečný účet obce
Blahová za rok 2017 schvaľuje.
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Komunitný plán sociálnych služieb obce Blahová na obdobie 2018 - 2022
 Starosta obce a kontrolórka obce Ing. Beáta Tomešeková v navrhnutom
Komunitnom pláne soc. služieb obce Blahová na obdobie 2018 – 2022 našli
niekoľko nezrovnalostí, s ktorými oboznámili poslancov a tie navrhli so
súhlasom OZ odstrániť, zmeniť tak aby to korešpondovalo so skutočnosťou.
Zmeny:
 Str.5 – odstrániť – Územný plán obce
 Str. 6 – odstrániť – stacionár pre deti
 Str. 7 – odstrániť – Územný plán obce
 Str. 9 – oprava – Trnavský samosprávny kraj
 Str. 11 – odstrániť – prednosta, sociálny komisia, obecná rada
 Str. 34, 35 – odstrániť – terénna opatrovateľská služba
 Str. 36 – odstrániť – rodinný prídavky na deti poberané obcou
 Str. 37 – odstrániť – opatrovateľská služba obyv. obce
 Str. 41 – odstrániť – obecná knižnica
 Str. 44 – odstrániť – monitorovacia a kamerové systémy









7.
8.

9.
10.

11.

Str. 47 – odstrániť – rómovia
Str. 48 – odstrániť – prednosta, obecná rada
Str. 51 – oprava – Trnavský kraj
Str. 53 – odstrániť – klub dôchodcov
Str. 55 – odstrániť - opatrovateľská služba, služby vdelávania
Str. 55 – oprava – Materská škole po reoknštrukcii
Str. 61 – odstrániť – opatrovat. Služba, sociálne byty, št. dotácia pre
deti, zdravotná starostlivosť VUC TT, obecná knižnica, školský klub
detí
 Str. 70 – odstrániť – opatrovateľská služba
 Str. 73 – odstrániť – základná škola, služby vzdelávania
 Str. 74 – oprava – v obecnom dome
 Str. 75 – odstrániť – prevádzka knižnice
 Str. 78 – odstrániť – hasičská zbrojnica, obecná polícia
 Str. 83 – odstrániť – rekonštrukcia hyg. zariadení v MŠ
 Str. 97 – odstrániť – sociálna komisia, monit. a kamerové systémy
OZ schvaľuje Komunitný plán soc. služieb obce Blahová na obdobie na rok
2018 – 2022 s vyššie uvedenými zmenami.
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Prejednanie žiadostí - žiadne
Rôzne
 Starosta poďakoval všetkým čo pomáhali pri organizácii Dňa detí, ktorý sa
veľmi vydaril. Okrem zamestnancov obecného úradu, poslancov patrí jeho
poďakovanie najmä rodine Jančíkovej, rod. Sýkorovej, p. Dušanovi Meniarovi,
p. Erike Csorgeiovej, všetkým zúčastneným, ktorí sa starali o dobrú náladu.
Tiež poďakovanie patrí firme DAN - FARM s. r. o. ktorá zasponzorovala
darčeky pre všetky zúčastnené deti.
 Starosta informoval poslancov o Dni obce, ktorý bude 7. 7. 2018 a požiadal ich
o pomoc pri organizácii, verí že mu s organizáciou pomôžu aj domáci futbalisti
FK. Poslanci sa predbežne dohodli kto akým spôsobom vie byť nápomcný.
Informoval o programe o zabezpečení pódia, stanov, občerstvenia.
 Starosta informoval poslancov, že dňa 14. 7. 2018 chce zorganizovať futbalový
turnaj o pohár starostu obce s účasťou štyroch mužstiev na malom ihrisku.
Diskusia
Návrh na uznesenie – predniesla Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Andrea Baánová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Ľubica Roštášová

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

