Zápisnica
Z tretieho zasadnutia OZ obce Blesovce konaného dňa 16.06.2011 o 18.00 hod
v zasadačke OcU Blesovce
Prítomní:
Ing. Zdeněk Michalec, starosta obce
MUDr. Peter Petrík , poslanec
Michal Turčan, poslanec
Jozef Božik, poslanec
Jozef Matejovič, poslanec
Jozef Uhrík , poslanec
Guliková Alena, zapisovateľka
Program schôdze:

1. otvorenie
2. vymenovanie zapisovateľa
3. vymenovanie overovateľov zápisnice
4. prejednanie platu starostu obce Blesovce podľa zákona 154/2011 Z.z.
5. oboznámenie o začatí stavebných prác „9 Bytovej jednotky“
6. rôzne
7. diskusia
8. uznesenie
10. záver
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diskusiu začal starosta obce privítaním poslancov i hostí, prečítaním programu druhého
riadneho zasadnutia OZ. overovateľmi zápisnice boli určení p. Jozef Matejovič p. Jozef
Uhrík.
Prvým bodom programu bolo prerokovanie platu starostu obce. Starosta navrhol zníženie
svojho úväzku na 60%. V diskusii ktorá sa začala po skončení programu sa každý poslanec
jednotlivo vyjadril k návrhu a hlasovali menovite takto :
MUDr. Peter Petrík : 60 %
Jozef Uhrík
: 60 %
Jozef Matejovič
: 100 %
Jozef Božik
: 100 %
Michal Turčan
: 100 %
Vzhľadom k tomu, že nadpolovičná väčšina poslancov bola za to aby starosta zostal na plný
úväzok, hlavne kvôli tomu že sa začala výstavba 9 bytovej jednotky, plat starostu bol
odsúhlasený podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. s účinnosťou od 1.6.2011 vo výške 1146 €
s tým, že po skončení výstavby sa plat starostu opätovne prehodnotí.
Ďalším bodom programu bolo oboznámenie prítomných so začatím stavebných prác na 9
bytovej jednotke na „doline“, kde boli vytýčené inžinierske siete, čaká sa na podpis zo ŠFRB,
stavenisko by malo byť odovzdané do 17.6.2011 obcou staviteľovi.
V bode Rôzne :
1. starosta oboznámil prítomných s výsledkami sčítania „SODB“, kde starosta
poďakoval pracovníčke OcU p. Alene Gulikovej za prácu v priebehu sčitovania.

2. voľba hlavného kontrolóra obce, kde do 20.06.2011 do 12.00 hod sa môžu podávať
žiadosti na uvedený post, starosta obce vymenoval výberovú komisiu v zložení :
- predseda komisie : p. Jozef Matejovič
- členovia : p. Michal Turčan a p. Jozef Božik
- náhradník : p. Jozef Uhrík
Komisia zasadne 20.06.2011 o 20.00 hod.
3. návrh na zriadenie klubu detí, kde starosta informoval o literárnom popoludní, ktoré sa
konalo v miestnej knižnici dňa 26.3.2011 a nakoľko bola kladná odozva na uvedenú
akciu, a z aktivity detí, ktoré majú záujem vytvoriť si klub a starať sa oň v rámci
svojích možností a taktiež finančných možností obce, dal hlasovať poslancom
o zriadení klubu. Prihovorila sa aj p. Evka Kovaříková, naša miestna knihovníčka,
ktorá by im v začiatkoch pomohla. Poslanci návrh jednohlasne schválili. Ďalej
oboznámil prítomných s vydaním knižničných novín, kde je už vytlačené druhé číslo,
autorom ktorých je Mário Adamčík, žiak ZŠ v Bojnej.
4. návrh na odsúhlasenie smernice obce Blesovce na verejné obstarávanie. Smernica je
priložená k zápisnici a po dopracovaní bude doručená každému poslancovi.
5. vyjadrenie sa k vodnej nádrži, keďže žiadosť na Enviromentálny fond o dotáciu by
bola zdĺhavá, bola by možnosť vypracovania stavebného povolenia na vodnú stavbu.
6. boli zriadené komisie
- komisiu verejného poriadku v zložení :
- predseda : MUDr. Peter Petrík
- členovia : Jozef Uhrík a Jozef Matejovič
- komisiu o konflikte záujmov v zložení :
- predseda : Jozef Uhrík
- členovia : MUDr. Peter Petrík a Michal Turčan
V diskusii prítomných tiež zaujímalo ako je to s platením daní z nehnuteľnosti,
poplatkov za komunálny odpad, s úhradou faktúr, ako je obec platobne schopná. Starosta sa
vyjadril, že neplatičom sa pozastaví vývoz KO, a čo sa týka platenia faktúr, obec meška
z dôvodu krátenia podielových daní, čo je problémom asi každej obce. Do diskusie sa zapojil
za hostí p. Jozef Chochula, ktorý navrhol starostovi obce, že by bolo vhodné spojiť sa
s bytovým družstvom ohľadom čističky, ktorá bude slúžiť pre 9 bytovú jednotku, aby sa
napojila aj bytovka bytového družstva.
Na záver sa starosta všetkým poďakoval za účasť.
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