Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 20.2.2015
Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Naďovičová, Jozef Farkaš,
Vojtech Horváth, Tomáš Štellár, Monika Korenčiová, Peter Macák, Martin Tomčala, Paula
Nováková, Ivana Benkovská, Adriana Jurášeková – hl. kontrolór obce Blatné
Hostia: viď priloţená prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Ţiadosti fyzických a právnických osôb
5. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k viacročnému rozpočtu na
roky 2016 a 2017
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky
2016 a 2017
7. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci na rok 2015
8. Rôzne
9. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Aneţku Kissovú. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu
Moniku Korenčiovú a poslanca Petra Macáka, posledné prijaté uznesenie 21/2015.
2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva
Uznesenie č. 22/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 18d ods. 1 zákona SNR č.
369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom
zriadení/ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Blatnom zo dňa
23. januára 2015.
Za: 8

Proti:0

Zdržal sa:0

3. Pripomienky poslancov a občanov
3.1.. Pani Benkovská - poslankyňa pripomenula závaţnosť poškodenej cesty na ulici
Hoštáky. Je nutné zasypať priehlbiny v časti cesty po pokládke kanalizácie.
3.2 Pani Nadovičová – poslankyňa dala návrh na skontrolovanie obecnej pitnej vody
z dôvodu podozrenia z jej prechlórovania.
3.3 Pán Horváth – poslanec informoval o neoprávnenom pouţívaní multifunkčného ihriska
vedľa obecného úradu. Ovládanie svetiel nie je pod zámkom, ihrisko vyuţívajú rôzne skupiny
občanov bez nahlásenia a zaplatenia poplatkov. Je potrebné dodrţiavať určené predpisy pre
multifunkčné ihrisko.
3.4 Pani Gašajová upozornila na jamu na ulici A. Vosátka a ţiadala informáciu o sprenevere
pani Augustovičovej.
3.5. Poslanci ţiadajú vyjadrenie pána Milana Šarmíra k veci nedoplatku firmy M – expres,
IČO: 31 112 625 zo dňa 04.09.2006 v súhrnnej výške istiny 7 977,83 Eur.
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3.6. Pán Horváth – poslanec upozornil na neprehľadnosť kriţovatky Chorvátska ulica z A.
Vosátka z dôvodu kríkov, ktoré sú nasadené tesnej blízkosti kriţovatky.
3.7. Pani Gašajová upozornila na parkovanie nákladných vozidiel na chodníku na Lúčnej
ulici.
3.8. P. Martin Tomčala – poslanec upozornil na tabuľu“ Vitajte v Blatnom “ prekáţa výhľadu
Na hlavnú cestu z Lúčnej ulice, je nutné ju preloţiť.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Ţiadosť firmy SolarEnergia Invest, s.r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO:
4635487, o vydanie súhlasu s postúpením a zaloţením pohľadávok v prospech
Tatra banky, a.s. Hodţovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00686930, ktoré vznikli na
základe Koncesnej zmluvy o modernizácii osvetlenia v obci Blatné zo dňa
27.06.2014.
Uznesenie č. 23/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje ţiadosť firmy SolarEnergia Invest,
s.r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 4635487, o vydanie súhlasu
s postúpením a zaloţením pohľadávok v prospech Tatra banky, a.s. Hodţovo
námestie 3, Bratislava, IČO: 00686930, ktoré vznikli na základe Koncesnej zmluvy
o modernizácii osvetlenia v obci Blatné zo dňa 27.06.2014.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 3

4.2 Ţiadosť Dezidera Pyšného, Mlynská 146/2, 900 82 Blatné o prenájom obecného
pozemku č. pozemku 404/3 a čiastočne pozemku č. pozemku 404/5 o výmere 260
m2 /bývale smetisko na Potočnej ulici/. Účelom prenájmu je udrţať pozemok
v čistote.
Odročuje sa.
4.3 Ţiadosť Miestneho klubu Slovenskej Jednoty dôchodcov v Blatnom o odpustenie
platenia poplatkov za uţívanie miestnosti veľkej zasadačky Obecného úrad
v Blatnom na rok 2015, za účelom konania pondelkových stretnutí členov Klubu
dôchodcov v Blatnom.
Uznesenie č. 24/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje ţiadosť Miestneho klubu Slovenskej
Jednoty dôchodcov v Blatnom o odpustenie platenia poplatkov za uţívanie miestnosti
veľkej zasadačky Obecného úradu v Blatnom na rok 2015, za účelom konania
pondelkových stretnutí členov Klubu dôchodcov v Blatnom.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.4 Ţiadosť Miestneho klubu Slovenského zväzu včelárov v Blatnom, k Mrázovej doline
401, 900 82 Blatné o odpustenie platenia poplatkov za pouţitie miestnosti zasadačky
Obecného úradu v Blatnom na účely konania Výročnej členskej schôdze Miestneho
klubu včelárov dňa 17.01.2015.
Uznesenie č. 25/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje ţiadosť Miestneho klubu Slovenského
zvazu včelárov v Blatnom, k Mrázovej doline 401, 900 82 Blatné o odpustenie
platenia poplatkov za pouţitie miestnosti zasadačky Obecného úradu v Blatnom na
účely konania Výročnej členskej schôdze Miestneho klubu včelárov dňa 17.01.2015.
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Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.5 Ţiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Blatné, Šarfická, 900 82 Blatné o odpustenie
poplatkov za prenájom zasadacej miestnosti Obecného úradu v Blatnom na účely
konania Výročnej členskej schôdze hasičského zboru Blatné dňa 28.02.2015.
Uznesenie č. 26/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje ţiadosť Dobrovoľného hasičského zboru
Blatné, Šarfická, 900 82 Blatné o odpustenie poplatkov za prenájom zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Blatnom na účely konania Výročnej členskej schôdze
hasičského zboru Blatné dňa 28.02.2015
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.6 Ţiadosť Dychovej hudby Šarfianka, 900 82 Blatné o odpustenie poplatkov za vyuţívanie
priestorov Obecného úradu v roku 2015.
Uznesenie č. 27/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje ţiadosť Dychovej hudby Šarfianka, 900 82
Blatné o odpustenie poplatkov za vyuţívanie priestorov Obecného úradu v roku 2015.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.7 Ţiadosť pána Jozefa Kloknera, Haanova 16, 851 04 Bratislava o majetkovoprávne
usporiadanie vlastníckych vzťahov vo vzťahu k nehnuteľnosti KNC 1665 a KNC 1666
k. ú. Blatné, ktorej je podielový spoluvlastník a to z dôvodu, ţe predmetné
nehnuteľnosti uţíva Obec Blatné bez právneho dôvodu aj napriek predchádzajúcim
ţiadostiam, v ktorých ţiadal uzatvoriť nájomnú zmluvu s obcou Blatné. Keďţe do
dnešného dňa nedošlo k uzatvoreniu nájomnej resp. kúpnej zmluvy, ţiada o doriešenie
tejto záleţitosti, t.j. uzatvorenie nájomnej zmluvy, pričom nájomné bude predstavovať
za parcely 100 Eur/rok v pomere k spoluvlastníckym podielom.
Odročuje sa.
4.8. Ţiadosť pána Milana Šarmíra, Hradská 494/2, 90082 o zámenu obecného pozemku
registra E p.č. 2338 vo výmere 3845 m2, vedený na LV 2, za môj pozemok E p. č. 938
vo výmere 3050 m2 s finančným vyrovnaním za chýbajúcu výmeru.
Odročuje sa.
4.9. Ţiadosť pána Františka Sečkára bytom Komenského 6, 9000 01 Modra o povolenie
účinkovať z atrakciami v roku 2015 na hodoch v Blatnom s Autodromom, Break –
dance, Extreme, Labute, Tornado, Twister, Loď, Bobová dráha, Detské kolotoče,
strelnica.
Uznesenie č. 28/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje ţiadosť pána Františka Sečkára bytom
Komenského 6, 9000 01 Modra o povolenie účinkovať z atrakciami v roku 2015 na
hodoch v Blatnom s Autodromom, Break – dance, Extreme, Labute, Tornado, Twister,
Loď, Bobová dráha, Detské kolotoče, strelnica s jednorazovým poplatkom 150,- € pre
rok 2015.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k viacročnému rozpočtu
na roky 2016 a 2017
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Uznesenie č. 29/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie stanovisko hl.
kontrolóra obce Blatné k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k viacročnému rozpočtu na
roky 2016 a 2017 bez pripomienok.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016 a
2017
Uznesenie č. 30/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
SNR č. 369/1990 v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016 a 2017.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odročuje Plán kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí v obci na rok 2015 za účelom oslovenia aj iných organizácií,
ktoré by mohli prispieť plánovanými akciami do plánu kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí v obci na rok 2015.
8. Rôzne
8.1 Návrh VZN o č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Blatné č. 1/2007
o poskytnutí transferov z rozpočtu obce
Uznesenie č. 31/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o
obecnom zriadení) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Blatné č. 1/2007 o poskytovaní
transferov z rozpočtu obce.
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8.2 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Blatné na I. polrok 2015
Uznesenie č. 32/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 14 a § 18f ods. 1 písm. b)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení) berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2015.
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8.3„Odpis nevymožiteľnej daňovej pohľadávky voči samostatne podnikajúcej fyzickej
osobe Milan Matiašovič - M- expres, IČO: 31 112 625 zo dňa 04.09.2006 v súhrnnej
výške 7 977,83 Eur“
Uznesenie č. 33/2015-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon
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o obecnom zriadení) a v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 zákona SNR č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje odpis nevymoţiteľnej
daňovej pohľadávky voči samostatne podnikajúcej fyzickej osobe Milan Matiašovič –
M – expres, IČO: 31 112 625 zo dňa 04.09.2006 v súhrnnej výške istiny 7 977,83 Eur.
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8.4 Starosta obce informoval o podaní Ţiadosti o vybudovanie kanalizácie stoka A na ulici
Šenkvická, ţiadosť bola kompletne vypracovaná a podaná na Enviromentálny fond
Bratislava.
8.5 Starosta obce informoval o podaní ţiadosti k vypracovaniu ponuky na investičný úver –
financovanie kanalizácie v obci Blatné na ulici K Mrázovej doline, vypracované sú
momentálne dve ponuky.
8.6 Starosta obce informoval, ţe dňa 11.11. 2014 bola podaná ţiadosť na BSK o dotáciu na
Dobudovanie a úpravu areálu futbalového štadióna Blatné. Dňa 06.02.2015 bolo
doručená ţiadosť z BSK o doplnenie dokladov k ţiadosti. Doklady boli doloţené,
8.7 Starosta informoval o nutnosti prerokovať návrh VZN o MŠ a o Opatrovateľskej sluţbe
8.8 Ţiadosť Futbalového klubu Druţstevník Blatné o zrušenie povolenia Kynologického
Klubu Blatné na futbalovom ihrisku. Ţiadosť sa odročuje na ďalšie zastupiteľstvo na
ktoré je nutné prizvať aj Kynologicky klub.
8.9 P. Vojtech Horváth– poslanec podal informáciu ohľadne opravy a údrţby multifunkčného
ihriska vedľa obecného úradu , cena za opravu ihriska by predstavovala cca 600,-€.

9. Záver
Starosta obce Rastislav Pero poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončil.

Rastislav Pero
starosta obce

Zapísala:

............................................

Overovatelia:
...........................................

...........................................
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