Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 24.11.2017

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Martin Tomčala, Paula Nováková, Ivana Benkovská, Monika Korenčiová, Peter
Macák, Jozef Farkaš, Štellár Tomáš
Ospravedlnený:
Neprítomný:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Vojtecha Horvátha a Tomáša Štellára, posledné prijaté uznesenie č.
116/2017-Z
Uznesenie č. 117/2017-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 program obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice Vojtecha
Horvátha a Tomáša Štellára.
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa:

0

2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva
2.1. Kontrolórka obce Blatné predložila správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2017.
Uznesenie č. 118/2017-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) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva v Blatnom zo dňa 26.10.2017.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

3. Pripomienky poslancov a občanov
Poslanec Vojtech Horváth pripomienkoval smetné nádoby pri detskom parku Nám. A.
Hlinku.
Starosta obce reagoval, že sa pracuje na tom, aby boli igelitové vrecia na domácnosť.
Poslanec JUDr. Peter Macák pripomienkoval, že občania nestláčajú plastové fľaše
a tým sú kontajnery naplnené rýchlo.
Pani Doc. Ing. Mária Heribanová PhDr. pripomienkovala betónový most na ul.
K Mrázovej doline, že most vedie cez jej pozemok a nebola predvolaná na konanie
ohľadne betónového mostu na ul. K Mrázovej doline.
Pani Doc. Ing. Mária Heribanová PhDr. žiadala o vyjadrenie poslankyňu Mgr. Moniku
Korenčiovú ohľadne betónového mostu na ul. K Mrázovej doline.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala, že čo sa týka betónového mostu vždy
sa zdržala pri hlasovaní na obecnom zastupiteľstve.
Pani Doc. Ing. Mária Heribanová PhDr. žiadala o vyjadrenie poslanca Martina Tomčalu
ako predsedu stavebnej komisie ohľadne betónového mostu na ul. K Mrázovej doline.
Poslanec Martin Tomčala reagoval, že čo sa týka betónového mostu má sa stavať kvôli
rodinnému domu pána Višenku.
Pani Doc. Ing. Mária Heribanová PhDr. žiadala o vyjadrenie poslanca Jozefa Farkaša
ohľadne betónového mostu na ul. K Mrázovej doline.
Poslanec Jozef Farkaš reagoval, , že ak pán Višenka má povolenie na výstavbu
betónového mostu, tak sa tam bude budovať.
Pani Denisa Kruksová pripomienkovala výstavbu rodinného domu pána Filipa Višenku
na ul. K Mrázovej doline, že nákladné autá budú jazdiť pod oknami ich rodinného domu
a poškodí im statiku.
Pán Filip Višenka reagoval, že ak sa poruší statika rodinného domu pani Denise
Kruksovej pri výstavbe rodinného domu, tak na vlastné náklady zabezpečí opravu.
Pani Doc. Ing. Mária Heribanová PhDr. sa pýtala, prečo nevedie cesta k pozemku pána
Višenku cez ulicu Na Pustáky.
Starosta obce odpovedal, že dôvodom je už stojaci rodinný dom pána Jakaboviča, kde
už nie je možné umiestniť cestu.
Poslanec Vojtech Horváth pripomienkoval výmenu pozemku pána Višenku, aby sa
nebudovali ďalšie rodinné domy na ul. K Mrázovej doline.
Pán Ing. Jozef Olša navrhuje spraviť digitalizáciu betónového mostu na ul. K Mrázovej
doline, aby nevznikli škody na rodinných domov, cesty...
Pani Doc. Ing. Mária Heribanová nesúhlasí s výstavbou betónového mostu.
Pani Alžbeta Plechová pripomienkovala rýchlu jazdu po Mlynskej ulici, aj napriek tomu,
že cesta je úzka a zosúvanie brehu.
Starosta obce reagoval, že budúci rok sa ide budovať kanalizácia na ulici Mlynskej
a opravovať cesta, ďalej informoval občanov, že sa ide robiť pasportizácia.
Pani Alžbeta Plechová sa informovala na priechod pre chodcov z ulice Mlynská.

Poslanec JUDr. Peter Macák reagoval, že priechod pre chodcov sa nemôže robiť
z hľadiska pravidiel cestnej dopravy.
4.Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť pána Dušana Mariáša, bytom Šarfická 72, 900 82 Blatné, o odkúpenie
pozemku, v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo 404/13, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 70 m2 . Pozemok je priľahlý k stavbe vo
vlastníctve žiadateľa.
Uznesenie č. 119/2017-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 podľa zákona na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a internej smernice č.
002/2015 o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Blatné
schvaľuje predaj pozemku Obce Blatné časti nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Blatné
parcela registra „C“KN č. 404/13 z toho sa odčlení podľa geometrického plánu 34/2017
a to konkrétne parcela registra „C“KN č. 404/48 vo výmere 64 m2, cena pozemku je
stanovená 10 €/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa.
Dôvody hodného osobitného zreteľa : obec Blatné nemá do tohto času ani v tomto čase
prístup k danému pozemku, tak že nie je možné ho obcou využívať.
Predmet zámeru predaja je predaj časti nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Blatné parcela
registra „C“KN č. 404/13 s toho sa odčlení podľa geometrického plánu 34/2017 a to
konkrétne parcela registra „C“KN č. 404/48 vo výmere 64 m2, cena pozemku je
stanovená 10 €/m2. Všetky náklady na vypracovanie geometrického plánu a poplatky
spojené vkladom do katastra nehnuteľnosti bude znášať budúci kupujúci. 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:

2

4.2. Žiadosť o zámenu nehnuteľností pána Filipa Višenku, Družstevná 23, 900 82
Blatné z toho dôvodu, že na súkromnej parcele sa nachádza časť suchého
odvodňovacieho kanála. Pozemok by chcel zameniť s obcou za pozemok, ktorý sa
nachádza ako susedná parcela 2457/6.
Uznesenie č. 120/2017-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) odročuje zámenu nehnuteľného majetku obce Blatné pána Filipa Višenku,

Družstevná 23, 900 82 Blatné z dôvodu hodné osobitného zreteľa Blatné v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zámer zámeny nasledovných nehnuteľností : parcely registra „C“KN č 2457/8 a 2457/9
vo výmere 329 m2 vlastník je budúci kupujúci za parcelu registra „C“KN č. 2457/10 vo
výmere 329 m2 odčlenená od parcely registra „C“KN č. 2457/6 podľa geometrického
plánu č. 570/2017
Dôvody hodného osobitného zreteľa :
Obec Blatné získa prístup k odvodňovaciemu kanálu a jeho následnej údržbe, ktorá je
veľmi potrebná. Všetky náklady na vypracovanie geometrického plánu a poplatky
spojené vkladom do katastra nehnuteľnosti bude znášať budúci vlastník. 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:

6

Proti:

Zdržal sa:

0

3

4.3. Žiadosť pani Denisy Kruksovej, bytom K Mrázovej doline 400/25, 900 82 Blatné, o
odkúpenie pozemku, v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo 402/42, druh
pozemku ostatná plocha vo výmere cca 6 m2.
Uznesenie č. 121/2017-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 podľa zákona na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a internej smernice č.
002/2015 o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Blatné
neschvaľuje zámer: predaj pozemku pani Denisy Kruksovej , bytom K Mrázovej doline
400/42, Blatné o odkúpenie obecného pozemku na LV č. 122, parcelné číslo 2438/9
v katastrálnom území Blatné do osobného vlastníctva. Pozemok č. 402/42 o výmere
cca 6 m2 z dôvodu nesprávneho udania parcelného čísla.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.4. Žiadosť pani Henriety Hricákovej, bytom Jakubovo nám. 2, 811 09 Bratislava, o
odkúpenie časti pozemku, v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo 404/13, druh
pozemku záhrady.
Uznesenie č. 122/2017-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 podľa zákona na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a internej smernice č.
002/2015 o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Blatné

schvaľuje zámer: predaj pozemku pani Henriety Hricákovej , bytom Jakubovo nám. 2,
811 09 Bratislava o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Blatné do
osobného vlastníctva. Časť pozemku č. 404/13 o výmere 25,5 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa a dlhodobého užívania. Cena za m2 je 10 EUR.

Za:

9

Proti:

Zdržal sa:

0

0

4.5. Žiadosť pána Mariána Dugoviča, bytom Bratislavská 568/53A, 900 82 Blatné,
o odpustenie vodného a stočného z dôvodu prasknutia regulátora tlaku vody v objeme
360 m3.
Uznesenie č. 123/2017-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) odročuje žiadosť pána Mariána Dugoviča, bytom Bratislavská 568/53A, 900
82 Blatné o odpustenie vodného a stočného z dôvodu prasknutia regulátora tlaku vody
v objeme 360 m3 z dôvodu vyjadrenia prevádzkovateľa.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.6. Žiadosť pána Ota Kohúta, bytom Pažiť 41, 900 82 Blatné, zástupcu občanov ulice
Pažiť, o zriadenie verejného osvetlenia na ulici Pažiť č. 39 a Pažiť č. 43.
Uznesenie č. 124/2017-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 Ota Kohúta, bytom Pažiť 41, Blatné, zástupcu
občanov ulice Pažiť, o zriadenie verejného osvetlenia na ulici Pažiť č. 39 a Pažiť č. 43
a zároveň žiada starostu obce o zapracovanie do rozpočtu.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.7. Žiadosť pána Rudolfa Rodného, bytom Šarfická 120/50, 900 82 Blatné, o úpravu na
parkovacie miesto pred rodinným domom na Šarfickej ulici č. 120/50.

Uznesenie č. 125/2017-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 o

obecnom zriadení) schvaľuje žiadosť pána Rudolfa Rodného, bytom Šarfická 120/50,
900 82 Blatné o úpravu zelene na parkovacie miesto pred rodinným domom na
Šarfickej ulici č. 120/50, ktoré bude vybudované zo zatrávňovacích tvárnic.

Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa:

0

4.8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku v zmysle zákona 596/2003 Z.
z. v znení neskorších predpisov na rok 2018 Občianskemu združeniu SABUŽ,
Uršulínska 3, 811 01 Bratislava – Pobočka Modra, Štúrova 34, 900 01 Modra, IČO:
31745440/001.
Uznesenie č. 126/2017-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 o
obecnom zriadení) odročuje žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku
v zmysle zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov na rok 2018
Občianskemu združeniu SABUŽ, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava – Pobočka Modra,
Štúrova 34, 900 01 Modra, IČO: 31745440/001.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.9. Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné
na rok 2018 na činnosť STK v Blatnom v celkovej výške 4500 EUR.
Uznesenie č. 127/2017-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 o
obecnom zriadení) ) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie žiadosť
Stolnotenisového klubu Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na činnosť
STK v Blatnom na rok 2018 v celkovej výške 4500 EUR s možnosťou doplnenia podľa
všetkých náležitosti podľa VZN 2/2017.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.10. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť ZO
Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom v celkovej výške 500 EUR.
Uznesenie č. 128/2017-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 o
obecnom zriadení) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie žiadosť
ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na činnosť v roku 2018 v celkovej výške 500 EUR s možnosťou doplnenia podľa
všetkých náležitosti podľa VZN 2/2017.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.11. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť JDS
Klub dôchodcov v Blatnom v celkovej výške 2500 EUR.
Uznesenie č. 129/2017-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 o
obecnom zriadení) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie žiadosť
JDS Klub dôchodcov v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na činnosť
v roku 2018 v celkovej výške 2500 EUR EUR s možnosťou doplnenia podľa všetkých
náležitosti podľa VZN 2/2017.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.12. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť
Miestneho odboru matice slovenskej v Blatnom v celkovej výške 800 EUR.
Uznesenie č. 130/2017-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 o
obecnom zriadení) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie žiadosť
Miestneho odboru matice slovenskej v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na činnosť v roku 2018 v celkovej výške 800 EUR s možnosťou doplnenia podľa
všetkých náležitosti podľa VZN 2/2017.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

4.13. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť
Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom v celkovej výške 1500 EUR.
Uznesenie č. 131/2017-Z

0

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 o
obecnom zriadení) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie žiadosť
Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné
na činnosť v roku 2018 v celkovej výške 1500 EUR s možnosťou doplnenia podľa
všetkých náležitosti podľa VZN 2/2017.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.14. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť Dobrej
dediny v Blatnom v celkovej výške 2500 EUR.
Uznesenie č. 132/2017-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 o
obecnom zriadení) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie žiadosť
Dobrej dediny v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na činnosť v roku
2018 v celkovej výške 2500 EUR s možnosťou doplnenia podľa všetkých náležitosti
podľa VZN 2/2017.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.14. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť
Futbalového klubu družstevník Blatné v celkovej výške 4000 EUR.
Uznesenie č. 133/2017-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 o
obecnom zriadení) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie žiadosť
Futbalového klubu družstevník Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na
činnosť v roku 2018 v celkovej výške 4000 EUR s možnosťou doplnenia podľa všetkých
náležitosti podľa VZN 2/2017.

Za:

9

5. Rôzne

Proti:

0

Zdržal sa:

0

5.1. Návrh rozpočtu na rok 2018.
Poslanec Vojtech Horváth navrhuje zvýšiť do rozpočtu viac ako 10 000 EUR na dotácie
z rozpočtu na rok 2018.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová navrhuje zvýšiť do rozpočtu 20 000 EUR na
dotácie z rozpočtu na rok 2018, ďalej žiada opraviť v rozpočte položku osvetlenie
futbalisti na osvetlenie ihrisko.
Poslanec Martin Tomčala navrhuje zapracovať do rozpočtu na rok 2018 opravu
autobusových zastávok.
Poslankyňa Helena Naďovičová navrhuje zapracovať do rozpočtu opravu detského
ihriska na nám. A.Hlinku.

6. 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.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Vojtech Horváth

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

Tomáš Štellár

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

