SAMOSPRÁVA OBCE VEĽKÉ BLAHOVO
Hlavná 72, Veľké Blahovo

Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo,
konaného dňa 02. marca 2017 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
poslanci v počte 6 osôb: Karol Czucz, Lóránt Kázmér, Juraj Lőrinczy, Mgr. Andrea
Matejčíkova, Marian Lábodi
● zástupca starostu obce- Iveta Moraveková
●

Neprítomný:
● Ing. Peter Kardos – ospravedlnený
● Mária Bödők – starostka obce – ospravedlnená
Zástupkyňa starostky zahájila 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké
Blahovo. Konštatovala, že na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva zo 7 poslancov OZ je
prítomných 6, t. j. zasadnutie je uznášanie schopné. Poslanci OZ boli pozvaní na zasadnutie
telefonicky a ústne.
Bod č. 1: Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Zástupkyňa starostky za zapisovateľku určila Anikó Mezeiovú sam. referentku OcÚ a
za overovateľov zápisnice určila z poslancov obecného zastupiteľstva Karola Czucza
a Juraja Lőrinczyho.
Uznesenie
č. 140/2017/19
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) b e r i e n a v e d o m i e
určenie Karola Czucza a Juraja Lőrincza za overovateľov zápisnice a Anikó Mezeiovú za
zapisovateľku.
Hlasovanie č.: 1:
Prítomní
:
Za
:
Proti
:
Zdržal sa
:
Nehlasoval
:

6
6
0
0
0

Uznesenie bolo vzaté na vedomie.
Bod č. 2: Voľba hlavného kontrolóra
Zástupkyňa starostky uviedla návrh o zrušení prijatého uznesenia č. 129/2016/16 zo
dňa 05.12.2016, nakoľko výzva obsahovala povinné podmienky na výkon funkcie hlavného
kontrolóra nad rámec § 18a ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, čím
došlo k porušeniu tohto ustanovenia.
Uznesenie
č. 141/2017/19
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo ZRUŠUJE uznesenie č. 129/2016/16 vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Blahovo, zo dňa 05.12.2016.
Hlasovanie č.: 2:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

6
6
0
0
0

Uznesenie bolo jednohlasne Z R U Š E N É.
Po prerokovaní sa rozhodli, že Obec Veľké Blahovo znova vyhlási voľbu hlavného
kontrolóra obce Veľké Blahovo. Verejná vyhláška znie nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Blahove v zmysle § 18a zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva č.142/2017/19 zo dňa 02.03.2017
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Veľké Blahovo, ktorá sa uskutoční
dňa 12.04.2017 o 18:00 hod. na Obecnom úrade vo Veľkom Blahove
Obecné zastupiteľstvo v obci Veľké Blahovo ustanovuje nasledovné podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra
:
● Minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
2. Náležitosti písomnej prihlášky:
● Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj /telef.č./
● Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
● Úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
● Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
● Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo
v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť

●

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Blahovo musia odovzdať svoju
písomnú prihlášku najneskôr dňa 29.03.2017 do 12:00 hodiny v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: Obecný úrad, Veľké Blahovo
č. 72, 930 01 Veľké Blahovo.
Spôsob voľby hlavného kontrolóra sa uskutoční v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je stanovený na 30 % týždenného pracovného času
s nástupom do zamestnania 16.04.2017.
Uznesenie
č. 142/2017/19
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo S C H V A Ľ U J E  návrh na vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra obce Veľké Blahovo.
Hlasovanie č.: 3:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

6
6
0
0
0

Uznesenie bolo jednohlasne SCHVÁLENÉ.
Bod č. 3: Projekt – malá obecná tribúna
Slovo dostal Dr. Tibor Varga, predseda združenia NAFC na vysvetlenie podmienky
uskutočnenia projektu, ktorý bol vyhlásený Slovenským futbalovým zväzom na rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry. Už dlhé roky plánuje obec postaviť obecnú tribúnu, už
bola pripravená aj dokumentácia, čo teraz treba len obnoviť a tak netreba za to platiť. Obec by
mal podporovať projekt s 25% spoluúčasťou, v tomto prípade so sumou 11 007 €. Pán Dr.
Tibor Varga zdôraznil, že s tým nepodporujú len združenie NAFC ale zveľadí sa aj majetok
obce.
P. Mgr. Matejčíková mala otázku, ako zostane tribúna vo vlastníctve obce, keď
stavebné povolenie žiada združenie NAFC.
Predseda združenia konzultoval s odborníkmi, ktorí navrhovali, aby bola zahrnutá do
nájomnej zmluvy medzi obcou Veľké Blahovo a združením NAFC podmienka, že aj parcela
aj stavba zostane vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo po prediskutovaní podmienky projektu malej obecnej tribúny
hlasovali o poskytnutí finančnej podpory.
Uznesenie
č. 143/2017/19

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo SCHVAĽUJE spolufinancovanie výstavby
„Malej obecnej tribúny“ v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry NAFC Veľké Blahovo z rozpočtu obce vo výške 11 007 €, t. j. 25% z celkovej
sumy projektu.
Hlasovanie č.: 4:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

6
6
0
0
0

Uznesenie bolo jednohlasne S C H V Á L E N É.
Zástupkyňa starostky uviedla, že k realizácii kanalizácia obce Veľké Blahovo je
potrebné vyčleniť 1500€ na bežné výdavky.
Uznesenie
č. 144/2017/19
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo SCHVAĽUJE preddavok vo výške 1500 € na
čerpanie bežných výdavkov použité pri realizácii kanalizácia obce Veľké Blahovo,
preukázané na spoločnom účte združenia obcí.
Hlasovanie č.: 5:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

:
:
:
:
:

6
6
0
0
0

Uznesenie bolo jednohlasne S C H V Á L E N É.
Zástupkyňa starostky pripomenula vyskytnutý problém s odvozom odpadových vôd.
Poslanci navrhovali, aby boli prekontrolované faktúry spätne do pol roka, či sú k nimi
priložené potvrdenia o tom, že čistiareň prevzala odpadovú vodu.
Bod č. 4: Záver
Po prerokovaní všetkých plánovaných bodov 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veľké Blahovo zástupkyňa starostky obce ukončila rokovanie.
Zápisnica skončená a podpísaná.

Iveta Moraveková
zástupkyňa starostky
Overovateľovia:
Karol Czucz
Juraj Lőrinczy

…...................................................
…...................................................

Zapisovateľka:
Anikó Mezeiová

.…..................................................

