Zápisnica č. 37
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30. 11. 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. Schválenie rozpočtu na rok 2018
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1.

2.

3.

4.

Otvorenie zasadnutia - Starosta obce privítal prítomných a dal hlasovať za program
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba zapisovateľa a overovateľa
zapisovateľ: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Ľubica Roštášová
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Voľba návrhovej komisie
návrhová komisia: Ing. Patrik Bleho, Milan Bella
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Kontrola uznesení
 Uznesenie č. 61/2016 – čiastočne splnené – podpis kúpno predajnej zmluvy na
predaj parc. č. KN C 397/4 a 404/34 orná pôda prebehne tento mesiac
 Žiadosť M. Roštáša a Ing. Macaláka – oprava cesty – uskutočnilo sa stretnutie
majiteľov pozemkov – obec naplánuje do rozpočtu údržbu a opravu ciest. Túto
opravu bude realizovať na jar 2018.
 Uznesenie č. 65/2017 – orez zelene popri cestách na trase Potônske Lúky –
Šamorín – nakoľko cestári začali práce vykonávať touto úlohou sa p. starosta
nezaoberal
 Uznesenie č. 66/2017 – zmena dopravného značenia – starosta bol osobne a aj
písomne požiadal OR PZ Dunajská Streda o zmenu dopravného značenie na
križovatke pri kostole. OR PZ Dunajská Streda sa vyjadrili, že budú
vychádzať z nehodovosti tohto úseku. Taktiež požiadal o premiestnenie tabule
začiatku obce pred zákrutu – smer z Potônskych Lúk

5.

6.

Schválenie rozpočtu na rok 2018
Ing. Beáta Tomešeková hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu
rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020, v ktorom posudzovala zákonnosť rozpočtu, jeho
súlad s VZN obce, povinnosť zverejniť návrh rozpočtu a či je v súlade s funkčnou
a ekonomickou klasifikáciou. Ing. Tomešeková odporúča obecnému zastupiteľstvu
rozpočet na rok 2018 schváliť.
OZ schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
počnúc rozpočtom obce na roky 2018, 2018, 2020
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
OZ prešlo rozpočet po položkách príjmovú aj výdavkovú časť. OZ návrh rozpočtu na
rok 2018 zmenilo nasledovne:
položka 633 001 – 0. 1. 1. 1. – navýšiť o 500,položka 633 001 – 0. 8. 2. 0. – navýšiť o 500,položka 633 004 – 0. 1. 1. 1. – navýšiť o 300,položka 633 006 – 0. 1. 1. 1. – znížiť o 1000,položka 637 001 – 0. 1. 1. 1. – znížiť o 300,položka 717 002 – 0. 6. 4. 0. – znížiť o 10 000,položka 717 003 – 0. 1. 1. 1. – zvýšiť o 10 000,OZ schvaľuje rozpočet na rok 2018 s hore uvedenými zmenami
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
OZ berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020
Rôzne
 Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Kataríny Berzedyovej, Michal na
Ostrove o výrub stromov na cintoríne pri hrobe Gejzu Rajcsányiho nakoľko
znečisťujú okolité hroby. Ide o 3 ks tují. OZ súhlasí s výrubom. Ing. Patrik
Bleho navrhuje vyrúbať aj smrek pri hrobe rodiny Alexandra Rajcsányiho
nakoľko sú to už jediné stromy medzi hrobmi. Bolo by dobré sa spojiť s p.
Rajcsányim a opýtať sa ho či vyrúbe ten smrek on nakoľko ho vysadil.
 Starosta informoval poslancov o podaní projektu na „Modernizáciu domu
smútku a jeho okolia v obci Blahová“
 Starosta informoval poslancov o zakúpení 15 ks pivných setov, tiež
o blížiacich sa Vianočných trhoch a Mikulášovi. Taktiež informoval
o zakúpení posypového materiálu. Zároveň pozval poslancov na vianočné
posedenie, ktoré bude dňa 15. 12. o 18.00 h v obecnom dome.
 Ing. Beáta Tomešeková sa opýtala poslancov či majú nejakú špeciálnu
požiadavku na kontrolnú činnosť na I. polrok 2017. Poslanci nemajú žiadnu
špeciálnu požiadavku na kontrolnú činnosť.
 Ing. Patrik Bleho informoval, že zatiaľ má prihlásených 16 stánkov na trhy.
O varenie vína, kapustnice a pečenie klobás sa postará p. Jančíková a p.
Androvicsová, v tvorivých dielňa bude p. Putzová a Mgr. Ravasz Grygerová.
Varené víno sa po 17.00 h bude podávať zdarma.

7.
8.

9.

Diskusia
Návrh na uznesenie – predniesol Ing. Patrik Bleho
za:
Ing. Patrik Bleho
proti: 0
zdržal sa: 0
Milan Bella
Ľubica Roštášová
Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Záver: starosta obce poďakoval prítomným za účasť
zapísala: Zuzana Karáčoňová
overovateľ: Ľubica Roštášová

Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

