Zápisnica č. 34
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24. 08. 2017 o 18.30 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Blahová na II. polrok 2017 – schválenie
6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva september – december 2017 – schválenie
7. Verejné osvetlenie – možnosti obnovy
8. Obecný dom – nákup nábytku
9. Žiadosť o finančný príspevok OZ „Blahová deťom“
10. Prejednanie žiadostí
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
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Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných a dal hlasovať za program
za:
Andera Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba zapisovateľa a overovateľa
zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba návrhovej komisie
návrhová komisia: Ing. Patrik Bleho, Milan Bella
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Kontrola uznesení
 Uznesenie č. 61/2016 Obecné zastupiteľstvo v Blahovej doporučuje: Starostovi obce
vysporiadať pozemok parc. č. 94/3 (obecný cintorín) v prospech obce. Pozemok je už
náš, je kúpený. Predaj pozemku 739 a 741 orná pôda podľa znaleckého posudku p.starosta informoval poslancov, že už máme vypracovaný zn. posudok, môžeme ho
predať podľa ceny určenej znalcom.
 Uznesenie č. 23/2017 – trvá – žiadosť Martin Roštáš, p. Ing. Macalák - oprava,
údržba prístupovej cesty 91/1 a 91/3 k ich nehnuteľnostiam. P. Vážsky do dňa
zasadnutia zastupiteľstva nepodal ponuku (stavebná drť, makadam). P. starosta
požiadal fi.Viaservis sro. o cenovú ponuku na možnosť vybudovania cesty z
použitého sfrézovaného asfaltu. Na takúto cestu sa bol aj s kontrolórkou obce
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pozrieť v Horných Janíkoch. Podľa ich názoru tá cesta spĺňa svoj účel a je
pevná. Cenová ponuka vyšla 10 €/m².
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2017
Ing. Tomešeková, hlavná kontrolórka obce Blahová predniesla plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2017.
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Plán zasadnutí OZ na september – december 2017 – starosta navrhuje aby
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli vždy posledný štvrtok v mesiaci, tak ako to
bolo v predchádzajúcich rokoch. Starosta dal hlasovať za návrh. OZ schvaľuje
za:
Andrea Baánová
proti: Ing. Patrik Bleho
zdržal sa: 0
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Verejné osvetlenie – možnosti obnovy – na poslednom zastupiteľstve sa poslanci
dohodli, že sa výmena svietidiel na verejnom osvetlení uskutoční svojpomocne.
Starosta oslovil veľa rôznych firiem s ponukami. Firma Ecologic navrhla sa zapojiť do
výzvy na kamerové systémy, popri ktorej by sa dalo vymeniť svietidlá na verejnom
osvetlení. Vypracovanie projektu by stálo 4890,- €. Ďalšie ponuky prišli na LED
svietidlá prišli od firiem
 LED aréna cena svietidla 96 € s DPH
 Osvokom p. Grohoľ cena svietidla Philips 250,- €
 Sloar energia cena svietidla 235,- € s DPH
 Askor cora cena svietidiel 183,- € s DPH (slovinské)
216,- € s DP H (slovenské)
295,- € s DPH (americké)
Poslanci žiadajú poslať ponuky na mail, aby sa vedeli pre aké svietidlo sa rozhodnúť.
Obecný dom - nákup nábytku - starosta informoval poslancov o nákupe nábytku do
obecného domu stoly 25 ks, stoličky čalúnené 100 ks - zo schváleného rozpočtu obce..
Obec objednala nábytok zo SCONTA prostredníctvom eshopu za 4637,75 €, ale
objednávka bola stornovaná nakoľko sa z eshopu nedá také množstvo objednať. Treba
ísť osobne na predajňu. Budúci týždeň plánuje starosta navštíviť osobne predajne
SCONTO a IKEA a objednať nábytok. Oznámil poslancom, že pravdepodobne za
nezmestíme do plánovaného rozpočtu 4500,- €.
Žiadosť o finančný príspevok Občianskeho združenia Blahová deťom – OZ
„Blahová deťom“ žiada o finančný príspevok vo výške 2500,- € na dofinancovanie
rekonštrukcie sociálnych zariadení v Materskej škole v celkovej výške 14 445,34 €.
OZ schvaľuje príspevok
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Prejednanie žiadostí
OZ schvaľuje žiadosť p. Zuzany Kozmanovej, Blahová 157 o zapožičanie obecného
domu na fitnesstréningy.
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: Milan Bella
Ing. Patrik Bleho
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
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Ing. Patrik Bleho poznamenal, aby to nebolo v soboty. Starosta sa dohodne s p.
Kozmanovou v ktoré dni bude využívať obecný dom.
Rôzne

p. starosta informoval poslancov, že cez letné prázdniny prebehla v MŠ
výmena radiátorov v hodnote 7700,- € čo financovalo Občianske združenie
„Blahová deťom“. Obec realizovala zamurovanie dverí v šatniach a položenie
dlažby v hodnote 856,82 €, maľovanie šatní, 2 tried a spálne. Výmena kotlov
z časových dôvodov sa bude realizovať až po vykurovacom období, budúci
rok. Do konca septembra by mala byť položená aj dlažba pred COOP
Jednotou. Taktiež sa pracuje na projekte obnovy cintorína z finančných
prostriedkov poskytnutých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
Ministerstva pôdohospodárstva.. Na výzvu sa prihlásime a budeme dúfať, že
budeme úspešní. Starosta v blízkej budúcnosti predloží projekt na rozšírenie
verejného osvetlenia, pred obecným úradom, smerom na P. Lúky ku
Kramolišovým a pri chodníku pred obecným domom. Okrem toho navrhuje
posunúť tabulu označujúcu začiatok obce Blahová za posledný rodinný dom
(Kramoliš) smer P. Lúky.

Starosta informoval poslancov, že po víchrici sa 3 dni odstraňovali následky.
Na cintoríne je poškodený hrob, na ihrisku padla železná konštrukcia za
futbalovou bránou, ktorá sa bude musieť dať do pôvodného stavu.

Starosta informoval poslancov o hodových slávnostiach ktoré budú 9. – 10.
septembra 2017. Zabezpečil DJ Mariána na diskotéku, kolotoče a hodový
futbalový zápas Blahová – Bellova Ves. Požiadal poslancov o dohľad nad
„hodami“ nakoľko nebude prítomný. Poslanci p. Bella a p. Ravasz Grygerová
prisľúbili pomoc s organizáciou hodov.

P. starosta informoval poslancov o vyúčtovaní tomboly (deň obce), ktorú
vykonal s p. kontrolórkou obce

Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní Dňa obce.
Diskusia

Mgr. Renáta Ravasz Grygerová informovala, že od 04. 09. 2017 bude zmena
spojov. Navrhuje vyhlásiť miestnym rozhlasom.

Ing. Patrik Bleho sa informoval či cesta na Madarász je už hotová. Starosta
oznámil, že to bolo urobené tak ako navrhoval Ing. Patrik Bleho. Ing. Patrik
Bleho skonštatoval len, že treba cestu opraviť, nepovedal ako. P. starosta mu
povedal že on si stojí za svojim pôvodným návrhom a to opraviť cestu
profesionálmi a nie stále plátať, tiež povedal že obec má na to peniaze aby to
bolo riadne urobené. Tiež mu povedal že to bol práve on, p. Bleho ktorý
doslovne povedal, že treba dať zabetónovať jamy a že to má urobiť postupne p.
Galo a p. Brezovský. P. starosta oslovil p. Vaskiho, a on v prítomnosti
obecných zamestnancov vykonal betónovanie jám. Do jám dávali suchý betón
kam potom rozmiestnili kužele aby sa po tom nejazdilo autami. Bohužiaľ
vodiči nerešpektovali kužele a všetky boli prejdené preto sa aj ten suchý betón
ihneď rozbil. Starosta navrhuje nabudúce zaliať jamy asfaltom aj keď to obec
vyjde drahšie, ľudia ktorí tam bývajú resp. navštevujú okolie Madarászu si to
zaslúžia. Starosta sa vyjadril, že sme to urobili najlepšie ako sme v tom čase
vedeli. Priznal, že sa to malo robiť radšej na jar alebo jeseň, nie v tých
najväčších horúčavách a v čase, keď v tých úsekoch je menšia premávka. P.
Milan Bella navrhol cestu vôbec neopravovať nakoľko sa tie jamy vždy za rok
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zase obnovia. Navrhuje vybaviť na Dopravnom inšpektoráte značky so
zníženou rýchlosťou.
 Starosta požiadal poslancov, aby svoje návrhy osobné, pracovné prezentovali
na zasadnutiach OZ, ak niekto niečo na neho má aby to bolo preberané na
zastupiteľstve a nie na sociálnych sieťach, a tiež by ocenil ak sa jedná o veci,
ktoré sa ho osobne alebo pracovne týkajú aby ich videl, aby ten kto tú správu
zverejňuje aby ho neblokoval aby sa prípadne vedel vyjadriť k obsahu. Keď na
neho niekto niečo má nech mu to povie osobne. Ing. Bleho sa vyjadril, že si na
sociálnych sieťach môže písať čo chce a kedy chce. Napísal len, že by sa
mohlo pre dedinu robiť viac. Starosta mu povedal že nikomu v aktivite nebráni,
je jednoduché naplánovať na rok 11 obecných akcií, tých sa treba aj zúčastniť a
zabezpečiť. Starosta tiež skonštatoval, že posledná, júnová schôdza ktorej sa
Ing. Patrik Bleho nemohol zúčastniť sa konala 22. júna preto, lebo bolo treba
dodržať 15 dňovú lehotu na zverejnenie záverečného účtu obce, a nemôže
zato, že nie vždy každý vie prísť na schôdzu, a práve preto navrhuje zaviesť
plán zasadnutí OZ , čo však neznamená že nemôžu byť výnimky resp. zmeny v
pláne zasadnutí OZ.
Návrh na uznesenie – predniesol Ing. Patrik Bleho
za:
Andrea Baánová
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Patrik Bleho
Milan Bella
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

