Zápisnica č. 29
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 27. 02. 2017 o 19.00 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Obecný cintorín, zámer kúpa pozemku parc. č. 94/3 v k. ú. Blahová, predaj pozemkov
parc. č. 739 a 741 v k. ú. Blahová orná pôda, podľa znaleckého posudku
6. Obecný cintorín – zámer vybudovania vodovodu k hrobovým miestam a rekonštrukcia
domu smútku
7. Priestor pred obecným úradom, vybudovanie miesta na zhromažďovanie občanov +
evanjelický zvon - premiestnenie na dôstojné miesto
8. Obecný dom Blahová – nákup vnútorného zariadenia do obecného domu – zámer
9. Prejednanie žiadostí
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných, doplnil program a dva
body:
 správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
 oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
za rok 2016 a dal hlasovať za program
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Andrea Baánová

2.

Voľba zapisovateľa a overovateľa
zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Andrea Baánová
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Andrea Baánová

3.

proti: 0

zdržal sa: 0

Voľba návrhovej komisie
návrhová komisia: Ing. Patrik Bleho, Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Andrea Baánová

4.

Kontrola uznesení
Uznesenie č. 61/2016 – trvá – vysporiadanie pozemku parc. č. 94/3 – časť cintorína,
ktorá nie je zatiaľ majetkom obce – hľadá sa vhodné riešenie (samostatný bod
zasadnutia OZ)

5.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blahová za rok 2016 – Ing.
Tomešeková predložila a predniesla Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016
obecnému zastupiteľstvu. Poslanci nemali pripomienky – OZ berie na vedomie

6.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
za rok 2016 – starosta odovzdal predsedkyni komisie na ochranu verejného záujmu p.
Mgr. Renáte Ravasz - Grygerovej tento materiál, ktorý obsahuje majetkové pomery
starostu obce za rok 2016 – OZ berie na vedomie

7.

Obecný cintorín, zámer kúpa pozemku parc. č. 94/3 v k. ú. Blahová. Predaj
pozemku parc. č. 739 a 741 v k. ú. Blahová orná pôda, podľa znaleckého posudku
- starosta informoval poslancov, že pôvodný zámer obce získať pozemok 94/3 (časť
cintorína) výmenou za pozemky 739 a 741 (orná pôda) je ťažko realizovateľný, preto
navrhuje jednoduchšie riešenie a to predaj, resp. kúpu dotknutých pozemkov medzi
obcou a DAN FARM - om , a získať tak celú časť katolíckeho cintorína do vlastníctva
obce. Navrhuje predať parc. č. 739 a 741 v k. ú. Blahová na základe znaleckého
posudku firme DAN FARM. A zároveň kúpiť parc. č. 94/3 v k. ú. Blahová od firmy
DAN FARM.
OZ schvaľuje zámer kúpiť parc. č. 94/3
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Andrea Baánová
OZ schvaľuje zámer predať parc. č. 739 a 741 podľa znaleckého posudku
za:
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Andrea Baánová

8.

Obecný cintorín – zámer vybudovania vodovodu k hrobovým miestam
a rekonštrukcia domu smútku – starosta informoval, že chcel tento rok vybudovať
vodovod na obidva cintoríny, a tiež rekonštruovať dom smútku (okná, strecha, fasáda),
rekonštruovať priestor pred domom smútku a vymeniť lavice na ploche kde sa konajú
smútočné obrady, a okolo studní a kríža uložiť zámkovú dlažbu. Dal za tým účelom
vypracovať cenovú ponuku na tieto práce (vyšla na vyše 34 000,- €) Toľko financií
obec nemá k dispozícii. Minulý rok starosta obce dal vypracovať projekt a vybavil
stavebné povolenie na obnovu celého cintorína, oprava domu smútku, výmena
oplotenia a uloženia chodníkov. Navrhuje dooceniť aj oplotenie cintorína a chodníky a
prihlásiť sa do výzvy za účelom získania financií z eurofondov. Ak to nebude možné,
resp. v prípade neúspechu navrhuje aby rekonštrukcia sa domu smútku vykonala za
vlastné peniaze budúci rok alebo v druhom polroku 2017. Čo sa vodovodu týka, ten
by sa mal natiahnuť z evanjelického cintorína aj do katolíckej časti, ten by stál obec
cca. 1000 € (odhad p. Z. Vargu - vodár) a riešil by sa súčasne s ostatnými prácami.
Poslanci navrhli aby sa doocenili ostatné práce a skúsiť získať financie zo zdrojov EÚ.

9.

Priestor pred obecným úradom, vybudovanie miesta na zhromažďovanie
občanov + evanjelický zvon – premiestnenie na dôstojné miesto – starosta
informoval poslancov o vypracovaní cenovej ponuky na vybudovanie miesta na
zhromažďovanie občanov a premiestnenie evanjelického zvonu, ktorá vyšla na
12900,- €. Obec podľa starostu obce má dve možnosti, realizáciu projektu vykonať za
vlastné peniaze alebo formou dotácie. Ide o projekt ktorý sa dá rozdeliť aj na dve časti,
nemusí sa vykonať súčasne.

10.

Obecný dom Blahová – nákup vnútorného zariadenia do obecného domu – zámer
Starosta informoval poslancov, že má záujem o nákup interiérového vybavenia (stoly,
stoličky) do obecného domu a tiež navrhuje kúpiť profesionálny sporák do kuchyne –
nie je to súrne, skôr do budúcnosti, tiež by chcel vykonať výmenu kotla na tuhé palivo
v kotolni obecného domu. Uvažuje riešiť to formou dotácie z Ministerstva financií SR
(žiadosť na projekt sa podáva do 31. marca 2017).

11.

Prejednanie žiadostí - žiadne

12.

Rôzne
 Starosta obce informoval poslancov o zámere firmy HADO Investments s. r. o.
kúpiť parc. č. 350/2 a parc. č. 372/6 od pána Magulu. Chce sa zamerať na
pestovanie bio potravín a má záujem si postaviť rodinný dom na parc. č. 350/2.
 Starosta obce informoval poslancov, že sa na verejnom detskom ihrisku musí
každý rok vykonať kontrola bezpečnosti. Zo zákona môžu túto kontrolu vykonávať
len 3 firmy. Oslovila nás firma EKOTEC s ponukou. Podľa cenových ponúk ešte
zváži výber firmy.
 Starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným, ktorí pomáhali pri obecnej
zabíjačke a zhodnotil, že akcia ktorá bola spojená s fašiangovými slávnosťami sa
vydarila.
 Starosta obce informoval poslancov, že do kuchynke obecného domu sa dala
prirobiť linka. Zároveň sa nová linka kúpila do kuchynky obecného úradu.
 Starosta obce sa informoval u poslancov či už rozmýšľali nad programom na deň
obce. Informoval poslancov, že obec zabezpečila vystúpenie Country skupiny, ráta
s vystúpením detí z Materskej školy a zumbovým vystúpením. Mgr. Renáta
Ravasz Grygerová sa ponúkla, že vybaví vystúpenie folklórneho súboru Krpčiarik
nakoľko Nagyi Csali za nemôžu zúčastniť. Ing. Patrik Bleho informoval
poslancov, že na deň obce nebude prítomný.

13.

Diskusia






Ing. Tomešeková sa informovala na priestor pred COOP Jednotou Blahová.
Starosta ju informoval, že je to v štádiu riešenia, má prisľúbené z firmy COOP
Jednota, že v spolupráci s obcou budú hľadať riešenie na zabezpečenie financií na
opravu betónovej plochy a chodníka pred predajňou. Tento zámer treba riešiť v
spolupráci s COOP Jednotou, nakoľko priestory pred obchodom sú z časti vo
vlastníctve obce resp. COOP Jednota.
Ing. Patrik Bleho informoval poslancov, že obecná brigáda je plánovaná na
08. 04. 2017 a zber elektroodpadu a odpadu z domácností je plánovaný
na 03. 04. 2017. Brigáda sa bude vykonávať v spolupráci s katolíckou cirkvou
okolo kostola, a tiež sa budú čistiť jarky v katastri obce Blahová.
Pani Karáčoňová informovala poslancov, že OZ Blahová deťom dostalo grant
z Poštovej banky na externý pingpongový stôl. Dotáciu treba použiť do 30. 04.
2017. Bolo by dobré nájsť pre tento stôl vhodné miesto. Pani Karáčoňová navrhla

priestor pri obecnom dome. Starosta sa vyjadril, že by bolo vhodnejšie ho osadiť
za budovou Materskej školy. Presné miesto osadenia doriešime na schôdzi OZ
v mesiaci marec.
14.

Návrh na uznesenie – predniesla Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:

15.

Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Ľubica Roštášová
Ing. Patrik Bleho
Andrea Baánová

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Andrea Baánová

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

