Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 25.11.2016

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci –Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Martin Tomčala, Paula Nováková, Tomáš Štellár, Ivana Benkovská, Monika
Korenčiová
Ospravedlnení: Peter Macák, Peter Farkaš
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
3. Pripomienky poslancov a
4. Žiadosti fyzických a

občanov

právnických osôb

5. Informácia o podnikateľskej činnosti obce - vodovod
6. Informácia o činnosti obecnej kanalizácie
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 Paulu Novákovú a Helenu Naďovičovú, posledné prijaté uznesenie
č. 98/2016-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 20.10.2016.
Uznesenie č. 99/2016-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 20.10.2016.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Pripomienky poslancov a občanov
Benkovská Ivana – dopytovala sa, či obec bude organizovať Vianočné trhy, starosta
komentoval, že tento rok ešte nie.
Tomčala Martin – upozornil na osvetlenie pri kostole, nesvieti jedna lampa.
-Žiada aby sa budúci rok dalo do rozpočtu oplotenie multifunkčného ihriska.
-Dopytoval sa na Silvestrovský beh, pán Horváth komentoval, že na internetovej stránke
sa môžu prihlásiť súťažiaci.
-Upozornil na vysypaný betón pri predajni Autosúčiastky.
Horváth Vojtech – upozornil, že internetovej stránke obce Blatné nie je uverejnená
nová žiadosť na dotácie organizáciám.
Plechová - informovala sa ohľadom kontroly vykonaných prác na Mlynskej ulici.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Žiadosť pani Franekovej Jozefy, bytom Nám. A. Hlinku 459, 900 82 Blatné o
povolenie uložiť zámkovú dlažbu pred bránou domu súp. č. 459 na ulici A. Hlinku, o
výmere 5x5m.
Uznesenie č. 100/2016-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 pani Franekovej Jozefy, bytom Nám. A. Hlinku 459, 900 82 Blatné
o povolenie uložiť zámkovú dlažbu pred bránou domu súp. č. 459 na ulici A. Hlinku,
o výmere 5x5m.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.2 Žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Blatnom o doplnenie účelu použitia
dotácie z rozpočtu obce, odsúhlasenej uznesením OZ č. 32/2016-Z na drobné výdavky,
spojené s pôvodne neplánovanou aktivitou pre rok 2016 „Slávnostná akadémia z
príležitosti 20. výročia založenia Matice slovenskej v Blatnom.
Uznesenie č. 101/2016-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 podľa
VZN č. 03/2016 schvaľuje žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej o doplnenie

účelu použitia časti dotácie z rozpočtu obce na kancelársky materiál, darčeky žiakom
a na vykrytie čiastočných nákladov na kultúrne podujatia.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.3 Žiadosť pána Daniela Užoviča, bytom Podhájska 629/51,900 82 Blatné o schválenie
vybudovania parkovacieho státia pred rodinným domom súp. č. 296 na ulici Šarfická,
vzhľadom na skutočnosť, že objekt bude prekvalifikovaný na podnikateľské účely. Pre
zachovanie zelene bude parkovacie státie vybudované zo zatrávňovacej dlažby.
Uznesenie č. 102/2016-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 Daniela Užoviča, bytom Podhájska 629/51,900 82 Blatné
o schválenie vybudovania parkovacieho státia pred rodinným domom súp. č. 296 na ulici
Šarfická, vzhľadom na skutočnosť, že objekt bude prekvalifikovaný na podnikateľské
účely. Pre zachovanie zelene bude parkovacie státie vybudované zo zatrávňovanej
dlažby.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.4 Žiadosť Dychovej hudby Šarfianka o mimoriadny finančný príspevok vo výške 2000
€ 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 § 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 € na rok 2017 z dôvodu 95. výročia založenia DH. Tento
príspevok bude využitý na organizáciu osláv spomenutého výročia. Odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

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. 103/2016-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 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 ročný prenájom obecné zastupiteľstvo navrhuje 3000 Eur.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Informácia o podnikateľskej činnosti – vodovod
5.1 Pán RNDr. Vyskočil Peter predložil správu o podnikateľskej činnosti - vodovod.
Uznesenie č. 104/2016-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) berie na vedomie bez pripomienok správu o podnikateľskej činnosti vodovod
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Informácia o činnosti obecnej kanalizácie
6.1 Pán Ing. Onofrej Miloslav predložil správu o činnosti obecnej kanalizácie.
Uznesenie č. 105/2016-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) berie na vedomie s pripomienkou informáciu o činnosti obecnej kanalizácie.
Poveruje starostu obce Blatné o vypracovanie návrhu VZN o podmienkach
dodávky pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Rôzne
7.1 . Základná škola Blatné predložila na schválenie rozpočet na školskú družinu na rok
2017
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 predložený rozpočet na školskú družinu na rok 2017.
Odročené

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7.2 Protest prokurátora proti VZN č. 09/2015 o umiestňovaní plagátov na území obce
Blatné zo dňa 03.11.2016, doručeného dňa 11.11.2016.
Uznesenie č. 106/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 25 ods. 2
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v y h o v u j e protestu prokurátora zn. Pd
268/16/1103-6, zo dňa 03.11.2016, doručeného dňa 11.11.2016, proti Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Blatné č. 09/2015 o umiestňovaní plagátov na území obce
Blatné.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

7.3 Protest prokurátora proti VZN č. 02/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na
území obce Blatné zo dňa 27.10.2016 a doručeného 31.10.2016.
Uznesenie č. 107/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 25 ods. 2
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v y h o v u j e protestu prokurátora zn. Pd
269/16/1103-6, zo dňa 27.10.2016, doručeného dňa 31.10.2016, proti Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Blatné č. 02/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na
území obce Blatné.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

7.4 Protest prokurátora proti VZN č.04/2015 Požiarny poriadok obce Blatné zo dňa
03.11.2016 doručeného 11.11.2016.
Uznesenie č. 108/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 25 ods. 2
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v y h o v u j e protestu prokurátora zn. Pd
270/16/1103-6, zo dňa 03.11.2016, doručeného dňa 11.11.2016, proti Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Blatné č. 04/2015 Požiarny poriadok obce Blatné.
Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

7.5. Protest prokurátora proti VZN č. 7/2015 o platbách za poskytované služby v obci
Blatné zo dňa 03.11.2016 doručeného 11.11.2016.

Uznesenie č. 109/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 25 ods. 2
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v y h o v u j e protestu prokurátora zn. Pd
271/16/1103-6, zo dňa 03.11.2016, doručeného dňa 11.11.2016, proti Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Blatné č. 7/2015 o platbách za poskytované služby v obci
Blatné.
Za:7

Zdržal sa:0

Proti:0

7.6 žiadosť starostu obce Blatné o rozšírenie aktivistov do komisie pre ochranu
verejného poriadku a životného prostredia a to : RNDr. Peter Valentovič, PhD., Ing.
Viera Heželyová, Ing. Barbora Rázgová
Uznesenie č. 110/2016-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov schvaľuje žiadosť starostu obce
Blatné o rozšírenie aktivistov do komisie pre ochranu verejného poriadku a životného
prostredia a to pána RNDr. Petra Valentoviča, pani PhD., Ing. Vieru Heželyovú a pani
Ing. Barboru Rázgovú
Za:7

Zdržal sa:0

Proti:0

8. 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.
Helena Naďovičová

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

Paula Nováková

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

