Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 15.12.2016

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci –Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Martin Tomčala, Paula Nováková, Ivana Benkovská, Monika Korenčiová,
Peter Macák, Peter Farkaš
Ospravedlnení : Tomáš Štellar
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2017
a viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019 spolu so stanoviskom
hlavného kontrolóra Obce Blatné
6. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
Blatné
8. Návrh VZN o umiestňovaní plagátov na území obce Blatné
9. Návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov
10. Schválenie plánu rokovaní na rok 2017
11. Rôzne
12. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Nicole Čaplovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Moniku Korenčiovú a Jozefa Farkaša, posledné prijaté uznesenie
č. 110/2016-Z.
2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva.
2.1. Hlavná kontrolórka obce Blatné predložila správu o kontrole plnenia uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2016.

Uznesenie č. 111/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia§ 11 ods. 4 a v zmysle §
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 25.11.2016.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Pripomienky poslancov a občanov
Tomčala Martin – Dopytoval sa, či by sa nemohla na Šarfickú ulicu dať dopravná
značka, ktorá by určovala maximálnu rýchlosť 40. Starosta komentoval, že to nie je
obecná cesta a bez projektu nemôžme určovať rýchlosť jazdy v obci.
Naďovičová Helena – Dopytovala sa, či by sa na Lúčnej ulici nemohla posypať
cesta s asfaltovou drťou. Taktiež sa dopytovala či by sa nemohla posunúť zrkadlová
značka na Bratislavskej ulici.
Jozef Slezko – Upozornil, že niekto im rozbil plastové dvere na budove Základnej
školy v Blatnom, použitím pyrotechniky.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Žiadosť pána Daniela Užoviča, bytom Podhájska 629/51, 900 82 Blatné
o prenájom parkovacieho státia na parkovisku pred Základnou školou v Blatnom na
obdobie do 30.06.2017. Parkovacie státie je potrebné k prevádzkovaniu kaviarne
v objekte na Šarfickej ulici. Dodatočne bude priamo pred objektom kaviarne
vybudované státie zo zatrávňovacej dlažby.
Uznesenie č. ...../2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Internej smernice č.
002/2015 o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Blatné
schvaľuje/neschvaľuje žiadosť pána Daniela Užoviča, bytom Podhájska 629/51,
900 82 Blatné o prenájom parkovacieho státia na parkovisku pred Základnou školou
v Blatnom na obdobie do 30.06.2017. Odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

4.2 žiadosť pána Mariána a pani Ľubice Hecklových o čiastočné odpustenie za
stočné, nakoľko nadmerná spotreba vznikla chybovým nastavením závlahového
systému , bol privolaný inštalatér, ktorý to potvrdil.
Uznesenie č. 113/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom

zriadení) neschvaľuje žiadosť pána Mariána a pani Ľubice Hecklových o čiastočné
odpustenie za stočné
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.3 Žiadosť pani Jurášovej Márie bytom, Šenkvická 163/10, 900 82 Blatné,
o zníženie daní, nakoľko je dôchodkyňa a žije sama.
Uznesenie č. 114/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) neschvaľuje žiadosť pani Jurášovej Márie bytom, Šenkvická 163/10, 900
82 Blatné, o zníženie daní, nakoľko je dôchodkyňa a žije sama. Odporúča požiadať
o splátkový kalendár a splácať výrub daní.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

4.3 Žiadosť pána Petra Kučeru bytom, Šarfická 121/52, 900 82 Blatné o povolenie
výstavby parkovacieho miesta pred rodinným domom súp.č. 121/52 na Šarfickej ulici.
Uznesenie č. 115/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje žiadosť pána Petra Kučeru bytom, Šarfická 121/52, 900 82 Blatné
o povolenie výstavby parkovacieho miesta pred rodinným domom súp.č. 121/52 na
Šarfickej ulici. Parkovacie miesto bude vybudované zo zatrávňovacích tvárnic.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.4 Žiadosť pani Leopoldíny Lančaričovej bytom, Vinohradská 452/14, 900 82 Blatné
o zľavu na odpad a dane z nehnuteľnosti na rok 2017, nakoľko je dôchodkyňa a žije
sama.
Uznesenie č. 117/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje Žiadosť pani Leopoldíny Lančaričovej bytom, Vinohradská
452/14, 900 82 Blatné o zľavu na odpad a dane z nehnuteľnosti na rok 2017, nakoľko
je dôchodkyňa a žije sama. V zmysle VZN č. 07/2016.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.5 Žiadosť Stolnotenisového klubu v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce na
celoročnú činnosť 4 družstiev, náklady na úhradu el. energie, plynu a príslušných
revízií. Materiálne zabezpečenie klubu, cestovné náklady, poplatky na štartovné,
usporiadanie turnajov a tréningového procesu, v celkovej výške 3500 Eur.
Uznesenie č. ....../2016-Z

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) a v zmysle VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z
vlastných príjmov schvaľuje/neschvaľuje Žiadosť Stolnotenisového klubu v Blatnom
o udelenie dotácie z rozpočtu obce na celoročnú činnosť 4 družstiev, náklady na
úhradu el. energie, plynu a príslušných revízií. Materiálne zabezpečenie klubu,
cestovné náklady, poplatky na štartovné, usporiadanie turnajov a tréningového
procesu, v celkovej výške 3500 Eur. Odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

4.6 Žiadosť dychovej hudby Šarfianka o mimoriadny finančný príspevok vo výške
2000 Eur na rok 2017 z dôvodu 95. výročia založenia DH. Tento príspevok bude
využitý na organizáciu osláv spomenutého výročia.
Uznesenie č. ...../2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje/neschvaľuje Žiadosť dychovej hudby Šarfianka o mimoriadny
finančný príspevok vo výške 2000 Eur na rok 2017 z dôvodu 95. výročia založenia
DH. Tento príspevok bude využitý na organizáciu osláv spomenutého výročia.
Odročené z dôvodu, že musia podať oficiálnu žiadosť podľa VZN 3/2016
Za:

Proti:

Zdržal sa:

5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného
rozpočtu na roky 2018 a 2019 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra Obce
Blatné
Uznesenie č. 112/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení)
A) Berie na vedomie s pripomienkami
- stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2017, 2018 a 2019
- návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019
- prepracovanie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Blatné s doplnením správnych
údajov a konkretizovať odporúčanie hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.
Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2017
B) Schvaľuje rozpočet na rok 2017 v členení:

Rozpočet rok 2017

Príjmy
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

CELKOM PRÍJMY
Výdaje
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

1 158 890,00
400 000,00
-

1 558 890,00
191 005,00
144 505,00
71 800,00
1 000,00
611 830,00
451 624,77
27 500,00

CELKOM VÝDAJE
ROZDIEL

1 499 264,77
59 625,23

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 116/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 a v zmysle ustanovenia
§ 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)a v zmysle ustanovení zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov schvaľuje s pripomienkou v
§ 6 bode 2 nahradiť slovo zvyšuje na upravuje nasledovne. Všeobecne záväzné
nariadenie č. 07/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:0

7. Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné
Uznesenie č. 118/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a
v zmysle zákona č. 331/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícií (ďalej len „zákon o výbušninách,
výbušných predmetoch a muníciách“) schvaľuje návrh VZN č. 08/2016 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území obce Blatné

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

8. Návrh VZN o umiestňovaní plagátov na území obce Blatné
Podľa ustanovenia § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a
doplnení́ zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení́
neskorších predpisov, ktoré́ upravuje umiestňovanie volebných plagátov, ,,Obec, v
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská́ časť̌,
všeobecne záväzným nariadením vyhradí́ miesta a ustanoví́ podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov
samosprávy obci.́ Vyhradená́ plocha musí́ zodpovedať̌ zasadám rovnosti
kandidujúcich subjektov.“ V zmysle tohto ustanovenia bol Obecnému zastupiteľstvu v
Blatnom predložený návrh VZN na vylepovanie plagátov na území Obce Blatné, ktorý
sa zaoberá riešením problematiky vylepovania plagátov počas volebnej kampane.
Zároveň pojednáva aj o umiestňovaní plagátov komerčného charakteru fyzickými a
právnickými osobami. Predmetný návrh bol prerokovaný vo finančnej komisií pri
Obecnom zastupiteľstve Obce Blatné, ktorá do návrhu zapracovala aj cenník za
umiestnenie plagátov na území Obce Blatné, ktorý sa nevzťahuje na plagáty počas
volebnej kampane.

Uznesenie č. 119/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ust. § 6 ods. 1 a v zmysle ustanovenia
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle § 16 zákona
č. 181/2014 z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2016 o umiestňovaní plagátov na území obce
Blatné.
Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

9. Návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov
Uznesenie č. 120/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a
v zmysle § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto schvaľuje s pripomienkou
v bode 2 v dodatku vyúčtovanie finančných prostriedkov, každá dotácia musí byť
vyúčtovaná do 30 dní od skončenia aktivity, v prípade ak bola dotácia použitá
v mesiaci november alebo december, musí byť vyúčtovaná do 15.12.2016 návrh

dodatku č. 1/2016 k VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z
vlastných príjmov.
Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

10. Schválenie plánu rokovaní na rok 2017
Uznesenie č. 121/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje plán a program
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom na rok 2017.
Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

11. Rôzne
11.1 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016
Uznesenie č. 122/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) a
súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú
prílohu tejto zápisnice
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

11.2 návrh zmluvy STK na prenájom stoličiek
Uznesenie č. ...../2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
schvaľuje – neschvaľuje návrh zmluvy STK na prenájom stoličiek odročuje
Za:

Proti:

Zdržal sa:

11.4 tlačivo na zúčtovanie akcií organizovaných komisiami pri OcZ
Uznesenie č. 123/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
berie na vedomie vzor tlačiva na zúčtovanie akcií organizovaných komisiami pri
OcZ.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

11.5 Návrh pani Pauly Novákovej na nového aktivistu, pre kultúru sociálne veci
a rodinu pri OcZ, pani Vladimíru Valovičovú.
Uznesenie č. 124/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
schvaľuje návrh pani Pauly Novákovej na nového aktivistu, do komisie pre kultúru
sociálne veci a rodinu pri OcZ , pani Vladimíru Valovičovú.
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

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

Starosta :
v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
v. r.
Nicole Čaplová

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

Overovatelia :
v. r.
Jozef Farkaš

................................
v. r.

Monika Korenčiová

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

