Zápisnica č. 43
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 23. 08. 2018 o 18.00 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
• Otvorenie zasadnutia
• Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
• Voľba návrhovej komisie
• Kontrola uznesení
• Bufet na ihrisku – prenájom na rok 2019
• Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia
• Prejednanie žiadostí
• Rôzne
• Diskusia
• Návrh na uznesenie
• Záver
•

•

•

•

•

•

Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných a dal hlasovať za program
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba zapisovateľa a overovateľa
• zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
• overovateľ: Milan Bella
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba návrhovej komisie
• návrhová komisia: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová, Ľubica Roštášová
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Kontrola uznesení
• Dlhodobý prenájom – Zoltán Gazsó, Blahová 3 – s Ing. Tomešekovou urobia
návrh nájomnej zmluvy. Ing. Tomešeková navrhla zazmluvniť všetky obecné
pozemky, ktoré užívajú občania. Dá sa to urobiť dvomi spôsobmi priamym
prenájmom alebo obchodnou súťažou. Cena prenájmu sa pohybuje cca 0,02
€/m². Bude sa pravdepodobne musieť vypracovať VZN.
Bufet na ihrisku – prenájom na rok 2019
• OZ schvaľuje žiadosť p. Nikoly Blehovej o prenájom bufetu na ihrisku na
základe lepšieho podnikateľského zámeru
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová

Voľby do orgánov samosprávy obcí

•

•
•

•

Starosta informoval poslancov OZ, že posledný termín na odovzdanie
kandidatúry na post starostu a poslancov je 60 dní pred konaním volieb a to je
11. 09. 2018. Ako nezávislý kandidát musí odovzdať petíciu s minimálne 40
podpismi občanov obce Blahová. Zároveň Mgr. Alfréd Kuczman oznámil
poslancom OZ, že nemá záujem kandidovať v týchto voľbách. Ak mu to bude
umožnené rád si nechá na starosti futbal a všetky náležitosti s ním súvisiace.
Požiadal poslancov, aby opätovne kandidovali.
Prejednanie žiadostí – žiadne
Rôzne
• Nakoľko obecný úrad od PN p. Putzovej fungoval v „núdzovom“ režime
starosta oslovil niekoľko osôb, aby obsadil voľné pracovné miesto. Medzi
oslovenými bola aj p. Rajcsányiová, ktorá pracovnú ponuku prijala. Má
skúsenosti s chodom obce a podľa starostovho názoru jej prijatím urobil
najlepšie čo mohol urobiť pre obec.
• Starosta informoval poslancov, že už sú v celej obci vymenené svietidlá
verejného osvetlenia. V blízkej budúcnosti bude vykonaná kontrola za účasti
členov stavebnej komisie a firmy ktorá vykonala, prejdú obec a prípadne
navrhnú kde treba ešte pridať a kde ubrať svietidlo.
• Starosta informoval poslancov o verejnom obstarávaní detského ihriska, na
ktoré obec dostala dotáciu
• Starosta informoval poslancov, že naša žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
domu smútku a umiestnenie chodníka na cintorín bola zamietnutá. Starosta
podal voči zastaveniu konania odvolanie na Ministerstvo poľnohospodárstva a
napísal list na preskúmanie konania na NKÚ.
• Starosta informoval poslancov, že obec dostane dotáciu na zberný dvor vo
výške cca 7000,- €
• Starosta informoval poslancov, že podá žiadosťo dotáciu na vybudovanie free
WIFI zóny na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na
žiadosti pracuje v spolupráci s RADIOLANOM. Táto free Wifi zóna by mala
byť v parčíku okolo obecného domu.
• Starosta informoval poslancov, že Ing. Ravasz do konca augusta urobí projekty
na rozšírenie verejného osvetlenia pred obecným úradom a smerom von z
dediny ku domu p. Kramoliša. Tiež dal vypracovať projekt na vybudovanie
parkoviska pred Obecným úradom bez premiestnenia evanjelickej zvonice.
• Starosta informoval poslancov, že 8. – 9. septembra 2018 máme v obci hody.
Vynaloží všetko úsilie aby na hody vybavil kolotoče, ale nevidí to veľmi
pozitívne nakoľko p. Nový ktorý mu prisľúbil prísť sa už vyhovára. V sobotu
bude majstrovský futbalový zápas, potom bude na ihrisku disco zábava so
živou hudbou, a v nedeľu bude priateľský futbalový zápas. Keď nevybaví
kolotoče tak bude opäť šmýkačka.

Diskusia
• Starosta informoval poslancov, že firma ktorá mala opravovať výtlky ciest
v obci a smerom na Madarász ruší všetky svoje zákazky zo zdravotných
dôvodov konateľa. Starosta skúsi osloviť firmu z Dunajskej Stredy, či by svoju
cenovú ponuku prehodnotili nakoľko obec nepotrebuje také špeciálne riešenia
aké oni navrhli.

•

•

•

pani Ing. Beáta Tomešeková informovala poslancov, že občianské združenie
Blahová deťom by chcela vybudovať v prázdnych nevyužitých priestoroch
budovy COOP Jednota detský kútik, kde by sa mohli stretávať mamičky s
deťmi. Tieto priestory potrebujú určitú rekonštrukciu (výmena dlažby,
elektrika, vymalovanie a pod) a tiež bybudovanie záchodov na čo
pravdepodobne budú potrebovať aj pomoc obce. Dali vypracovať cenovú
ponuku, a v blízkej budúcnosťi bude informovať poslancov o nových
skutočnostiach.
Návrh na uznesenie – predniesla Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:
Ľubica Roštášová
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Milan Bella

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

