Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 20.10.2016

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Nadovičová, Martin
Tomčala, Paula Nováková, Jozef Farkaš, Tomáš Štellár, Ivana Benkovská, Peter
Macák,
Ospravedlnení: Vojtech Horváth, 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. Inventarizácia majetku obce a záväzkov obce
6. Rôzne
7. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero.
Za zapisovateľku zasadnutia určil Nicole Čaplovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ivanu Benkovskú a Tomáša Štellára, posledné prijaté uznesenie č. 88/2016Z.
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. 89/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) schvaľuje kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
v Blatnom zo dňa 23.9.2016.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Pripomienky poslancov a občanov
Ján Fabián- oznamuje a zároveň pozýva obecné zastupiteľstvo aj občanov na
slávnostnú akadémiu, ktorú organizuje Miestny odbor Matice Slovenskej (MOMS) a
ktorá bude sa konať 20.11.2016 o 15:00 vo veľkej zasadačke obecného úradu
v Blatnom.
Martin Tomčala- žiada o vynesenie kontajnerov na cintoríne do 31.10.2016, nakoľko
bude Sviatok všetkých svätých.
Starosta uviedol, že kontajnery na cintoríne budú vynesené, a zároveň občanom
oznamuje že od 04.11.2016 do 07.11.2016 budú v obci umiestnené dva veľké 30m3
kontajnery za účelom jesenného upratovania v obci. Zbierať sa budú staré
nábytky, okná, dvere, matrace, drobný stavebný odpad, sklenená vata, polystyrén
a pod. nezbiera sa separovaný odpad, elektro odpad ani bio odpad.
Peter Macák- upozornil, že na kontajnerové stojisko je nutné dať oznam, čo môžu a čo
nemôžu ľudia hádzať do kontajnerov. Upozornil taktiež, že na ceste k háju ľudia
vyhadzujú odpad.
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
2
číslo 404/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 100 m , parcela
registra „C“ KN, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Blatné.
Uznesenie č. 90/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa osobitného zreteľa,
ktorým bude pozemok využívaný ako oddychová zóna a v zmysle Internej smernice č.
002/2015 o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Blatné
schvaľuje žiadosť pána Dušana Mariáša, bytom Šarfická 130/72 , 900 82 Blatné o
odkúpenie pozemku – priľahlý pozemok k stavbe vo vlastníctve žiadateľa. Parcelné
2
číslo 404/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 99 m , parcela
registra „C“ KN, nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Blatné, podľa
geometrického plánu za navrhovanú cenu 10 Eur za m 2 . Výkon tohto uznesenia bude
ukončený podpisom zmluvy, pričom táto zmluva musí byť podpísaná oboma účastníkmi
zmluvného vzťahu a zverejnená za účelom nadobudnutia účinnosti do 6 mesiacov, odo
dňa nadobudnutia platnosti uznesenia. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

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. 91/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 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
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.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

4.3 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 zákona SNR 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
Za:

Proti:

Zdržal sa:

4.4 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 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. Odročene nedodali
podklady.
Za:

Proti:

Zdržal sa:

4.5 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. 95/2016-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 2000 Eur na celoročnú činnosť 4 družstiev. Materiálne zabezpečenie
klubu, náhrada cestovných nákladov, poplatky na štartovné jednotlivých súťaží,
usporiadanie turnajov a tréningového procesu.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

4.6 Žiadosť občanov obce Blatné o riešenie dopravnej situácie na ceste 1/61
vedúcej cez našu obec, najmä úsek týkajúci sa križovatky ulíc Bratislavská, Glanec, Na
Prosniská . Bezpečnosť v tejto časti obce vnímajú ako problematický, aj s hľadiska
prebiehajúcej prestavby diaľničnej križovatky. Cez obec prechádza čím ďalej tým viac
áut , je problematické prejsť cez cestu cez prechod pre chodcov. Tak isto tu prichádza
k dopravným nehodám. Navrhujú spomaľovacie ostrovčeky na oboch vjazdov do obce
alebo svetelnú signalizáciu na prechode pre chodcov. Žiadajú o postúpenie problému
vyššej štátnej správe, nakoľko cesta je v správe štátu cez Národnú diaľničnú
spoločnosť.
Uznesenie č. 92/2016-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 žiadosť občanov obce Blatné o riešenie
dopravnej situácie na ceste 1/61 vedúcej cez našu obec, najmä úsek týkajúci sa
križovatky ulíc Bratislavská, Glanec, Na Prosniská. Bezpečnosť v tejto časti obce
vnímajú ako problematický, aj s hľadiska prebiehajúcej prestavby diaľničnej križovatky.
Cez obec prechádza čím ďalej tým viac áut , je problematické prejsť cez cestu cez
prechod pre chodcov. Tak isto tu prichádza k dopravným nehodám. Navrhujú
spomaľovacie ostrovčeky na oboch vjazdov do obce alebo svetelnú signalizáciu na

prechode pre chodcov. Žiadajú o postúpenie problému vyššej štátnej správe, nakoľko
cesta je v správe štátu cez Národnú diaľničnú spoločnosť. Obecné zastupiteľstvo
poveruje starostu obce na vypracovanie cenových ponúk a projektov v roku 2017.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

4.7 Žiadosť Miroslava Knapa, bytom Mlynská 585/4A, Blatné, o opravu cesty na
Mlynskej ulici, opravu schodov na Mlynskej ulici, taktiež žiada o prechod pre chodcov
s tých schodov cez cestu, spevnenie brehu z dôvodu zosúvania sa a označenie
hydrantu stĺpikom na Mlynskej ulici.
Uznesenie č. 93/2016-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 žiadosť Miroslava Knapa, bytom Mlynská 585/4A,
Blatné, o opravu cesty na Mlynskej ulici, opravu schodov na Mlynskej ulici, taktiež žiada
o prechod pre chodcov s tých schodov cez cestu, spevnenie brehu z dôvodu zosúvania
sa a označenie hydrantu stĺpikom na Mlynskej ulici. Obecné zastupiteľstvo poveruje
stavebnú komisiu a starostu obce na preverenie situácie a návrhu riešenia.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

5.Inventarizácia majetku obce a záväzkov obce
5.1 Príkaz starostu obce a nariadenie vykonať riadnu inventarizáciu majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 v zmysle ustanovení §§ 29,30
zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. na základe priložených príkazov.
Uznesenie č. 94/2016-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 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Berie na
vedomie bez pripomienok nariadenie starostu obce k vykonaniu inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2016.
Za:7

Proti:0

6. Rôzne
6.1. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 96/2016-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. 2/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto
zápisnice
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

6.2. Žiadosť vlastníkov pozemku o zvýšenie nájomného za prenájom pôdy pod
ihriskom, ktoré bolo prekonzultované na pracovnom stretnutí poslancov zo dňa
13.10.2016.
Uznesenie č. 97/2016-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 uzatvoriť tieto dodatky zmluvy :
a) Dodatok zmluvy č. 3 s Osvaldová Mária, Švrčková Margita a Fabianová
Rozália s ročným prenájmom vo výške 1440,-€ na obdobie 5 rokov
b) Dodatok zmluvy č.1 s Višnovec Viliam, Stachová Jana, Klokner Jozef
s ročným prenájmom vo výške 1438,50,-€ na obdobie 5 rokov
c) Nájomná zmluva č.1 s Mišák Daniel s bezodplatným nájmom na obdobie 5
rokov
Výkon tohto uznesenia bude ukončený podpisom dodatkov a zmluvy, pričom tieto
dodatky a zmluva musí byť podpísaná oboma účastníkmi zmluvného vzťahu a
zverejnená za účelom nadobudnutia účinnosti do 6 mesiacov, odo dňa nadobudnutia
platnosti uznesenia. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

6.3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatné na II. polrok 2016
Uznesenie č. 98/2016-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 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Blatné na II. polrok 2016. Obecné zastupiteľstvo nariadilo doplniť a zapracovať do plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatné na ll. polrok 2016 dôvodovú

správu o nehospodárnosti obce a návrh rozpočtových opatrení.
Za:7

Zdržal sa:0

Proti:0

6.4 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a
členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov v Blatnom
Uznesenie č. .........../2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
schvaľuje smernicu č....../2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva –
neposlancov v Blatnom. Odročené
Za:

Zdržal sa:

Proti:

7. 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.
Ivana Benkovská

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

Tomáš Štellár

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

