Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 23.09.2016

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Vojtech Horváth, Martin
Tomčala, Paula Nováková, Jozef Farkaš, Tomáš Štellár, Ivana Benkovská, Peter
Macák, Monika Korenčiová
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. Plnenie a úprava rozpočtu obce za 1. polrok 2016
6. Návrh VZN o určení a zmenách názvoch ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Blatné
7. Rôzne
8. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Nicole Čaplovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Jozefa Farkaša a Martina Tomčalu, posledné prijaté uznesenie
č. 79/2016-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 23.9.2016.
Uznesenie č. 80/2016-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 (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje kontrolu plnenia
uznesení Obecného zastupiteľstva v Blatnom zo dňa 23.9.2016.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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3. Pripomienky poslancov a občanov
Ivana Benkovská – upozornila, že na ulici Andreja Hlinku je na obecnom pozemku
veľká kopa stavebného materiálu. Starosta komentoval – je to riadne vyrubené
a zaplatené.
Monika Korenčiová







Žiada o uverejnenie na obecnej stránke, ako poslanci hlasovali na obecných
zastupiteľstvách.
Upozornila, že na obecnej stránke je veľmi veľa starých informácií.
Žiada aby na obecnej stránke boli uverejnení všetci zamestnanci obecného
úradu, vrátane opatrovateliek a zamestnancov materskej školy.
Dopytovala sa na oplotenie škôlky, starosta komentoval, že je to v riešení.
Dopytovala sa na Blatňana, kedy vychádza a komu môžu dávať príspevky,
pretože v Blatňanovi nie je žiadny kontakt.
Žiada o posielanie pozvánok do mailu na finančnú komisiu.

Ján Fabián – Oznámil občanom a obecnému zastupiteľstvu, že Miestny odbor
Matice Slovenskej (MOMS) chce pripomenúť občanom činnosť odboru a srdečne
pozýva občanov aj poslancov na spoločné posedenie, ktoré sa bude konať
v zasadačke obecného úradu dňa 20.11.2016. Časť finančných prostriedkov, ktoré
boli MOMS pridelené na rok 2016 formou dotácie na činnosť, obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo použiť na túto udalosť.
Alžbeta Plechová – upozornila na rýchlosť áut na ulici Mlynská, žiada o riešenie
spomaľovačom.
Ľuboš Plecho – upozornil na neporiadok pri kontajneroch v obci.
Barbora Rázgová – navrhla infokampaň ohľadom triedenia odpadu.
Horváth Vojtech



Upozornil na majiteľa pozemku na križovatke Chorvátskej ulice a ulice Antona
Vosátka, aby si vystrihal kríky, pretože nie je vidieť na cestu .
Upozornil, že pán Čepel si na Šarfickej ulici upravil obecný pozemok bez
povolenia.

Szabová Mária – upozornila, že v parku na ulici Hoštáky, robia mladí ľudia hluk
a neporiadok v nočných hodinách.
Strihovský Radomír – upozornil na havarijný stav budovy Základnej školy. Dažďová
voda tečie popri škole a ničí základy.
Martin Tomčala – upozornil na prerastajúcu burinu na opustenom pozemku vedľa
predajni autosúčiastok
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Žiadosť pána Dušana Mariáša, bytom Šarfická 130/72, 900 82 Blatné
o odkúpenie pozemku – priľahlý pozemok k stavbe vo vlastníctve žiadateľa.
Parcelné číslo 404/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca
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100 m2, parcela registra „C“ KN, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Blatné.
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 Dušana Mariáša, bytom Šarfická 130/72 ,
900 82 Blatné o odkúpenie pozemku – priľahlý pozemok k stavbe vo vlastníctve
žiadateľa. Parcelné číslo 404/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere cca 100 m2, parcela registra „C“ KN, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Blatné. odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

4.2 Žiadosť pani Jaškovej a pána Jaška, bytom Chorvátska 200/2, 900 82 Blatné
o odkúpenie obecného pozemku par. č. 402/2 v katastrálnom území Blatné, ktorý sa
nachádza v susedstve ich pozemku, nie je spravovaný a začína sa vytvárať na ňom
skládka odpadu.
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 pani Jaškovej a pána Jaška, bytom Chorvátska
200/2, 900 82 Blatné o odkúpenie obecného pozemku par. č. 402/2 v katastrálnom
území Blatné, ktorý sa nachádza v susedstve ich pozemku, nie je spravovaný
a začína sa vytvárať na ňom skládka odpadu. Odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

4.3 Žiadosť pána Jozefa Budaja, bytom Hoštáky 27, 90082 Blatné o povolenie
úpravy obecného chodníka pred rodinným domom č. 27 na ulici Hoštáky. Pretože
položením asfaltu na miestnu komunikáciu sa komunikácia zdvihla a dochádza
k zatápaniu pozemku okolo rodinného domu.
Uznesenie č. 81/2016-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 žiadosť pána Jozefa Budaja, bytom Hoštáky 27, 90082 Blatné o povolenie
úpravy obecného chodníka pred rodinným domom č. 27 na ulici Hoštáky. Pretože
položením asfaltu na miestnu komunikáciu sa komunikácia zdvihla a dochádza
k zatápaniu pozemku okolo rodinného domu.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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4.4 Žiadosť Materskej školy (MŠ) v Blatnom a Rady školy pri MŠ o zvýšenie
osobného príplatku pedagogickým zamestnancom o 10% z dôvodu legislatívnych
zmien.
Uznesenie č. 82/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) a v zmysle ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení) schvaľuje žiadosť MŠ o zvýšenie tarifného platu
pedagogickým zamestnancom MŠ v Blatnom o 6 % s účinnosťou od 1.9.2016
z dôvodu legislatívnych zmien (zákon č. 217/2016 Z. z. z 15.6.2016).
Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

4.5 Žiadosť telekomunikačného operátora O2 Slovakia, s.r.o. o možnosť umiestniť
anténny systém na vodojeme v majetku obce Blatné. Žiadajú o uzavretie zmluvy
o nájme. Za prenájom ponúkajú ročné nájomné na úrovni 2500 Eur . Cena môže byť
predmetom ďalšieho jednania.
Uznesenie č. .........../2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 a v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje/neschvaľuje žiadosť telekomunikačného operátora O2
Slovakia, s.r.o. o možnosť umiestniť anténny systém na vodojeme v majetku obce
Blatné. Žiadajú o uzavretie zmluvy o nájme. Za prenájom ponúkajú ročné nájomné
na úrovni 2500 Eur . Cena môže byť predmetom ďalšieho jednania. Odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

4.6 žiadosť školskej jedálne (ŠJ) pri MŠ o navýšenie osobného ohodnotenia pre
pracovníčky ŠJ o 6% od 01.09.2016. .
Uznesenie č. 83/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) a v zmysle ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení) schvaľuje
a) žiadosť ŠJ pri MŠ, o navýšenie osobného ohodnotenia pre pracovníčky ŠJ o 6%
od 01.09.2016, pretože od 01.09.2016 bolo zákonom č. 217/2016 Z. z. schválené
navýšenie základných tarifných platov v školstve o 6%, ale len pre
pedagogických zamestnancov , nepedagogický zamestnanci ako sú pracovníčky
ŠJ sú bez úpravy platov, tak ako v roku 2015.
b) navýšenie osobného ohodnotenia pre nepedagogické pracovníčky (upratovačky)
MŠ v Blatnom o 6% od 01.09.2016.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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4.7 Žiadosť STK Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné, v celkovej výške
4500 Eur na celoročnú činnosť 4 družstiev. Náklady na úhradu elektrickej energie,
plynu a príslušných revízii v Miestnom kultúrnom stredisku (MKS) po celý rok,
materiálne zabezpečenie klubu, náhrada cestovných nákladov, poplatky na štartovné
jednotlivých súťaží, usporiadanie turnajov a tréningového procesu.
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 žiadosť STK Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné, v celkovej výške 4500 Eur na celoročnú činnosť 4 družstiev. Náklady na
úhradu elektrickej energie, plynu a príslušných revízii v MKS po celý rok. Materiálne
zabezpečenie klubu, náhrada cestovných nákladov, poplatky na štartovné
jednotlivých súťaží, usporiadanie turnajov a tréningového procesu. Odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

Návrh p. poslankyne Korenčiovej o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné
pre STK Blatné v sume 3000 Eur na úhradu energií (náklady na plyn a elektrinu)
Uznesenie č. 84/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
a v zmysle VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov
neschvaľuje návrh p. poslankyne Korenčiovej o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné pre STK Blatné v sume 3000 Eur na úhradu energií (náklady na plyn
a elektrinu)
Za: 4

Proti: 3

Zdržal sa: 1

4.8 Žiadosť MŠ v Blatnom, o prerozdelenie finančných príspevkov na výchovu
a vzdelávanie detí MŠ, na odmeny a osobný príplatok pedagogickým zamestnancom
predškolskej triedy, navrhovaná suma je 1000 Eur. Finančné prostriedky je možné
použiť len na uvedený účel v žiadosti.
Uznesenie č. .........../2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 a v zmysle zákonaSNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje/neschvaľuje žiadosť MŠ v Blatnom o prerozdelenie finančných
príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, na odmeny a osobný príplatok
pedagogickým zamestnancom predškolskej triedy, navrhovaná suma je 1000 Eur.
Finančné prostriedky je možné použiť len na uvedený účel v žiadosti. odročené
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Za:

Zdržal sa:

Proti:

4.9 Žiadosť Základnej školy v Blatnom o navýšenie
vychovávateliek ŠKD na rok 2016 o sumu 542,50 Eur.

rozpočtu

na

mzdy

Uznesenie č. 85/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje žiadosť Základnej školy v Blatnom o navýšenie rozpočtu na
mzdy vychovávateliek ŠKD na rok 2016 o sumu 542,50 Eur (na základe zvyšovania
platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe
účinné od 1.9.2016).
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.Plnenie a úprava rozpočtu obce za 1. polrok 2016
Uznesenie č. 86/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) a podľa ustanovenia § 10 ods. 7 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje úpravu rozpočtu v zmysle
predloženého podkladu ako prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zápisnice.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6.Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Blatné č. ../2016 o určení
a zmenách názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
v obci Blatné
Uznesenie č. 87/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom podľa § 2b, § 2c, 2d a § 6 ods.1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Blatné číslo 6/2016 o určení a zmenách
názvoch ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Blatné.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6

7. Rôzne
7.1 Sťažnosť Márie Szabovej, bytom Hoštáky 468, 90082 Blatné na neporiadok pri
triediacich kontajneroch na ulici Hoštáky.
Uznesenie č. 88/2016-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 s pripomienkami sťažnosť Márie Szabovej, bytom Hoštáky 468,
90082 Blatné, na neporiadok pri triediacich kontajneroch na ulici Hoštáky.
Kontajnery na triedenie odpadu už sú v riešení s firmou ENVI PAK
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Starosta
Rastislav Pero

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

Zapísala
Nicole Čaplová

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

Overovatelia
Martin Tomčala

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

Jozef Farkaš

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