Zápisnica č. 33
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 22. 06. 2017 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. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016 - schválenie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1.

2.

3.

4.

5.

Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných a dal hlasovať za program
za:
Andera Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba zapisovateľa a overovateľa
zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Ľubica Roštášová
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba návrhovej komisie
návrhová komisia: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová, Andrea Baánová
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Kontrola uznesení
 Uznesenie č. 61/2016 – trvá – kúpa parc. č. 94/3, časť katolického cintorína ktorá
nie je majetkom obce, – p. starosta informoval, že už je napísaná kúpna zmluva,
už stačí len podpísaťa podať návrh na vklad na kataster v Dunajskej Strede.
 Uznesenie č. 23/2017 – trvá – žiadosť o opravu cesty Martin Roštáš, úloha trvá, p.
Vasky nedal cenovú ponuku na úpravu cesty. Pán starosta ďalej informoval
poslancov, že p. Ing. Macalák tiež podal žiadosť na opravu cesty pred jeho
nehnuteľnosťou - tá istá lokalita ako p. Roštáš, iba z opačnej strany (viď rôzne)
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016 - schválenie
Ing. Tomešeková, hlavná kontrolórka obce Blahová predniesla stanovisko
k záverečnému účtu. Doporučuje návrh záverečného účtu schváliť a schodok rozpočtu
vo výške 610,33 € vykryť z rezervného fondu. OZ schvaľuje záverečný účet
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová

6.

Rôzne
 p. starosta informoval poslancov o žiadosti Ing. Jaroslava Macaláka, ktorý s
odvolaním sa na uznesenie č.23/2017 - oprava, údržba cesty vedúcej k
nehnuteľnosti p. Martina Roštáša, žiada o opravu a údržbu cesty 91/3 vedúcej k
jeho nehnuteľnosti a žiada ohliadku cesty vykonať starostom obce a kontrolórkou
obce. OZ berie na vedomie žiadosť Ing. Macaláka o opravu cesty k svojej
nehnuteľnosti. Poslanci aj starosta sa vyjadrili, že žiadosti budú posudzovať
spoločne, skúsia nájsť resp. navrhnúť riešenie aj keď obec nemá financie na
vybudovanie novej cesty (podľa kúpno-predajných zmlúv obec nie je viazaná
vybudovaním novej cesty).
 Starosta informoval poslancov o žiadosti Advokátskej kancelárie ŠČURY s. r. o.,
ktorá zastupuje p. J. Szalaya. Žiadajú poskytnutie informácií ohľadom
zrealizovania úkonov stav. úradu ohľadne stavby – silá, zásobníky obilia r.
Baánová. Žiadosť p. starosta postúpil na Spoločný stavebný úrad v Šamoríne,
telefonicky informoval Ing. Ravasza, ktorý spracuje odpoveď na žiadosť.
 Na májovej schôdzi p. poslanec Bleho mal pripomienky ku plateniu daní občanmi
a k poplatkom za odvoz smetí. Starosta poskytol poslancom OZ zoznam
neplatičov. Podľa vyjadrenia p. Karačoňovej (účtovníčka obce) sú niektoré
položky nevymožiteľné (pohľadávky staré aj 10 rokov na už neexistujúce firmy).
P. starosta uviedol, že od jeho nástupu do funkcie výber daní a poplatkov sa
rapídne zlepšil, podarilo sa mu vymôcť od neplatičov nedoplatky, ktoré mali byť
splatné ešte za predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Tiež povedal že obec
bude posielať výzvy na zaplatenie nedoplatkov, a uviedol že existuje zákonná
možnosť umiestniť zoznam neplatičov na obecnú tabuľu a internetovú stránku
obce.
 Starosta informoval poslancov o rekonštrukcii sociálnych zariadení v MŠ
Blahová. Obec požiadala firmu KF profí, Bratislava, ktorá rekonštruuje soc.
zariadenia v MŠ Blahová o cenovú ponuku na vyplnenie otvorov a maľovanie 2
šatní a 1 triedy v MŠ. Cenová ponuka (maľba) sa mu zdala byť vysoká preto sa
dohodol s firmou, že firma zamuruje dvere a vymení dlažby v šatni a maľovať
bude p. Varga. V MŠ sa budú súčasne vymieňať aj vykurovacie telesá (radiátory),
ak obec dostane financie z MF tak bude vykonaná aj rekonštrukcia kotolne a
výmena kotlov v obecnom dome. Po vykonaní týchto úprav sa vykoná maľba
dotknutých priestorov. Všetko treba stihnúť tak, aby v septembri mohla MŠ riadne
fungovať.
 Starosta informoval poslancov že dal opraviť osvetlenie na konci dediny smerom
na Madarász. Predložil zámer rozšíriť verejné osvetlenie smerom pred p.
Karamoliša (smer na P. Lúky) a pred Obecný úrad. Poslanci navrhli aby sa
osvetlil aj chodník pred Obecným domom. Starosta sa už informoval u p. Ing.
Ravasza - stav. úrad v Šamoríne a u p. Ing. Pethöho - ZSE DS Poslancom
povedal, že sa rozšírenie dá vykonať formou ohlášky na rozšírenie VO. Tiež
povedal že osloví p. Juraja Feketeho o cenovú ponuku na rozšírenie VO. OZ
schvaľuje zámer rozšíriť VO
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
 Na májovej schôdzi schválili poslanci zámer výmeny verejného osvetlenia formou
4 ročného lízingu. Poslanci mali k dispozícii návrh Zmluvy o dielo o výmene VO
s financovaním formou blankozmenky. Táto zmluva sa nepozdávala ani starostovi

7.

8.

9.

ani poslancom, preto na návrh p. starostu sa rozhodli poslanci že sa bude hľadať
vhodný predajca, dodávateľ od ktorého sa zakúpia nové LED svetlá. Výmena VO
na LED osvetlenie sa vykoná svojpomocne, nákupom vhodných LED svetiel a nie
financovaním formou blankozmenky. P. starosta navrhol, aby výmena prebehla v
dvoch etapách, podľa neho takto obec aj ušetrí. Súčasťou výmeny VO by bolo aj
rozšírenie VO (podľa vyššie uvedeného bodu).
 Starosta informoval poslancov o príprave a zabezpečení Dňa obce Blahová 2017.
Problémy sa vyskytli so zabezpečením lešenia na pódium. Informoval že kúpil
OSB dosky a textíliu na pódium a v Blatnej na Ostrove vo firme Norbert Végh –
N - EVENT objednal stan na pódium, závažia na naše novo zakúpené stany.
Uviedol, že s prípravou pomôžu aj futbalisti miestneho FK, zároveň požiadal o
pomoc aj poslancov, zamestnancov obce.
Diskusia
 Ing. Ján Odzgan z funkcie predsedu FK Blahová Bellova Ves poďakoval obci
a poslancom za podporu futbalu v obci. Informoval, že nakoľko je veľa mladých
tak vzrástol aj záujem o futbal, je aj vyššia návštevnosť na zápasoch. Vďaku
vyjadril aj p. Tomešekovi, pánovi starostovi, p. Csörgeiovi , p. Tomešekovi ml.
a novému trénerovi Radoslavovi Bali Jenčíkovi za pomoc pri organizácii
a získavaní financií. Vďaka pravidelným tréningom sa futbalisti zlepšujú. Dúfa, že
aj v budúcnosti bude obec podporovať futbal v obci.
Návrh na uznesenie – predniesla Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ľubica Roštášová
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Ľubica Roštášová

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

