Zápisnica z Obecného zastupiteľstva obce Blesovce konaného dňa 16.9.2011 v zasadačke
obecného úradu o 19.00hod.
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva prebiehalo podľa predloženého programu, ktorí obdržali
poslanci na pozvánke. Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing.
Zdeněk Michalec, ktorý úvodom privítal poslancov OZ ako aj prísediacich občanov obce.
2. bod : starosta určil zapisovateľa zasadnutia OZ, a to p. Jozefa Božika.
3. bod : za overovateľov zípisnice určil starosta poslancov p. Jozefa Uhríka a p. MUDr. Petra
Petríka.
4. bod : starosta obce prečítal správu hlavného kontrolóra obce p. Ďurišku Františka, ktorú
vykonal na obecnom úrade dňa 25.7.2011. Správa o hospodárení za I. polrok 2011 bola
vykonaná v pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, nakoľko správa o hospodárení neukladá
žiadne nápravné opatrenia, bola vzatá na vedomie a je prílohou tejto zápisnice.
5. bod : nakoľko funkčné obdobie hlavného kontrolóra zaniklo, bolo vypísané výberové
konanie. Na základe rozhodnutia OZ zo 16.6.2011 bola vytvorená komisia pre výber
kontrolóra obce v zložení : p. Uhrík Jozef, p. Božik Jozef, p. Matejovič Jozef, a výzva na
výber kontrolóra bola zverejnená na stránke obce Blesovce. Termín výberu kontrolóra obce
bol stanovený na 20. júna 2011. Obecné zastupiteľstvo po prečítaní zápisnice z výberu
kontrolóra obce vymenovalo za hlavného kontrolóra p. Ďurišku Františka, Bojná č. 607.
6. bod : starosta obce oboznámil poslancov z návrhom na vysporiadanie pozemkov pod
futbalovým ihriskom OFK. Jedná sa o parcely č. 312/2; 312/3; 312/4; ktoré obec Blesovce
nevlastní. Tieto parcely sú v katastrálnom území obce Hajná Nová Ves. Boli ponúknuté dve
možnosti : – kúpa za symbolické 1 EURO
– zámenná zmluva.
Bolo odporučené ďalej jednať z OZ Hajná Nová Ves o ďaľšej možnosti a podmienkach
vysporiadania uvedených pozemkov.
7. bod : poslancov OZ starosta informoval o prevzatí bankovej záruky VUB bankou ako
záruky v prospech ŠFRB, z ktorého obec spláca úver na bývanie v sume 994,50 €. Pretože
podmienkou bankovej záruky č. 4062892011 je uplatnenie záložného práva na nehnuteľný
majetok obce, ktorý v prípade nesplácania úveru je obcou Blesovce založený. Jedná sa
o budovu kultúrneho domu na parcele č. 26/6 súp. č. 158 evidovaného na LV č. 362.
v diskusii k tomuto bodu poslanci OZ nemali námietky k tomuto záložnému právu podľa
požiadaviek VUB.
8. bod : starosta obce informoval poslancov OZ o zrušení zmluvy z poisťovňou Kooperatíva
riadnou výpoveďou v stanovenej lehote a o jednaniach s Komunálnou poisťovňou, nakoľko
podmienky zmluvy boli nevýhodné a súčastný stav majetku obce pre obce neakceptovateľný.
Bola podaná kompletná informácia o poistnom plnení ako aj podmienkach. Zmluva je
k nahliadnutiu na obecnom úrade.
- Informácia o žiadosti p. Márie Cabajovej, Blesovce č. 105 o opatrovateľskú službu.
Starosta vysvetlil, že na túto nie sú v rozpočte pre rok 2011 naplánované financie,
jedná sa o cca 360 € do konca roka 2011. Návrh bol skúsiť previesť z inej kapitoly
rozpočtu.
- Bola prejednaná ústna žiadosť p. Stanislava Bojdu, Blesovce č. 140 o pridelení
záhradky na pozemkoch obce, poslanci navrhli parcelu (jej časť) 64/1 na Doline.
Menovaný doloží svoju žiadosť písomne.
- Informácia o vytvorení samostatnej domény www.blesovce.sk od 24. augusta 2011
namiesto doterajšej webnodeblesovce, na stránke sa bude pokračovaťtak, aby bola
aktualizovaná.

Starosta oboznámil aj z neplatením daní za rok 2011, podľa zoznamu vypracovaného
pracovníčkou obecného úradu, poslanci navrhli ešte raz upomienkovať písomne
s podmienkou zaplatenia do 7 dní (fyzické osoby) a splatenie podľa splátkového
kalendára PO, v opačnom prípade nesplnenia podmienky vyvesiť zoznam na úradnej
tabuli a vymáhať exekučne.
- Poslanci dostali od starostu pripraviť plán zberu KO ako aj iných druhov odpadov
v záujme jeho efektivity do 31.októbra 2011, k čomu boli vznesené rôzne druhy
návrhov. Komplexne sa tento problém musí riešiť, pretože obec doplácala za rok 2010
cca 5006 € na odpady.
- Starosta informoval poslancov o čerpaní riadnej dovolenky v čase od 19.9.do
30.9.2011 s tým, že poslanci nemali námietky. Zároveň, pokiaľ bude nevyhnutné aj
v čase dovolenky bude vykonávať činnosť.
9. bod : v diskusii vystúpil starosta s informáciou o nevysporiadaných pozemkoch pod
vodnou plochou v súvoslosti s podaním žiadosti na ENVIRO fonde s projektom realizácie
tejto nádrže.
- P. poslanec Petrík navrhol mesačný pracovný plán na výstavbe 9 BJ spojený
s poslaneckou kontrolou plnenia harmonogramu prác.
- Občan Jozef Chochula pripomenul potrebu traktora Z 501, bolo dohodnuté, že
poškodená hydraulika sa bude riešiť čo najrýchlejšie.
- P. Petrík sa pýtal na príčinu neuskutočneného furmanského preteku. Starosta mu
vysvetlil prečo sa nekonali, zároveň upozornil na včasnú prípravu a spoluúčasť
a aktivitu všetkých, začať treba už min. 4 mesiace pred podujatím, s tým že na budúci
rok spolu so všetkými poslancami treba hľadať sponzorov a finančné zdroje, nakoľko
je potreba asi 2 000 – 2 500 €.
-

Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, starosta zasadnutie ukončil a poďakoval
prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :
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.............................................
zapisovateľ

