Zápisnica z I. mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 10.08.2017

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:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie
programu
2. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže
3. Výsledok kontroly NKU o eGovernmente a informačné systémy obcí a miest
v obci Blatné
4. Rôzne
5. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Mgr. Moniku Korenčiovú a JUDr. Petra Macáka, posledné prijaté
uznesenie č. 90/2017-Z
Uznesenie č. 91/2017-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 Mgr.
Moniku Korenčiovú a JUDr. Petra Macáka.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

2. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže
Obec Blatné podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov ,vyhlásila na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na

Predaj nehnuteľností : k. ú. v Blatnom, pozemok KN-E parc. č. 2338 orná pôda o
výmere 3845 m2,ktorá je vo vlastníctve obce Blatné
2.1 Určenie a schválenie komisie na vyhodnotenie Obchodnej verejne súťaže
Uznesenie č. 92/2017-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) schvaľuje komisiu pre vyhodnotenie
Obchodnej verejnej súťaže v tomto zložení
1 člen komisie Vojtech Horváth
2 člen komisie Monika Korenčiová
3 člen komisie Ivana Benkovská
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

2.2. Predložené ponuky
Obec Blatné vyhlásila dňa 26.06.2017 Obchodnú verejnú súťaž na základe § 9a ods.
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností : k. ú. v
Blatnom, pozemok KN-E parc. č. 2338 orná pôda o výmere 3845 m2, ktorá je vo
vlastníctve obce Blatné.
Termín ukončenia predkladania súťažných návrhov bol do 26.07.2017 do 12:00hod.
Na obecný úrad v Blatnom bola podaná do tohto termínu jedna žiadosť o účasť
v obchodnej verejnej súťaži na pozemok KN-E parc. č. 2338 orná pôda o výmere
3845 m2, ktorá je vo vlastníctve obce Blatné.
Účastník č.1
Firma : LIGNUS REAL, s.r.o, Hubeného 7, 831 05 Bratislava
IČO : 36663786,
Vyhodnotenie : Komisia po otvorení a vyhodnotení návrhu spoločnosti LIGNUS
REAL, s.r.o., Hubeného 7, 831 05 Bratislava, IČO: 36663786 odporúča obecnému
zastupiteľstvu uzavrieť kúpnu zmluvu na prevod nehnuteľnosti pozemku KN-E parc.
č. 2338 orná pôda o výmere 3845 m2, ktorá je vo vlastníctve obce Blatné
o spoločnosťou LIGNUS REAL, s.r.o., Hubeného 7, 831 05 Bratislava, IČO:
36663786, ktorá splnila všetky podmienky účasti v Obchodnej verejnej súťaži za
sumu 154 001 EUR.
Uznesenie č. 93/2017-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 podľa § 9a ods.1 písm. a) a ods.3 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 firme LIGNUS REAL, s.r.o, Hubeného 7, 831 05 Bratislava IČO :
36663786, za cenu 154 001 EUR. ak do 60 dní od podania informácie o výsledku
obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom nedôjde k uzatvoreniu kúpnej
zmluvy s víťazom súťaže z dôvodu na strane víťaza súťaže, prepadne finančná
zábezpeka poskytnutá víťazom súťaže v prospech vyhlasovateľa súťaže a uznesenie
stráca platnosť.

Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa:

0

Hlavná kontrolórka reagovala: po vykonanej OVS (ukončenej protokolom z vykonanej
OVS) už obecné zastupiteľstvo samotný prevod neschvaľuje – t. j. neprijíma žiadne
uznesenie. Úspešný súťažiteľ má právny nárok na uzatvorenie zmluvy. Obecné
zastupiteľstvo je už iba informované o výsledkoch OVS určených komisiou pre
vyhodnotenie OVS s následným uzatvorením zmluvy starostom s úspešným
súťažiteľom.
3. Výsledok kontroly NKU o e-Governmente a informačné systémy obcí a miest
v obci Blatné
Uznesenie č. 94/2017-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 berie na vedomie bez pripomienok výsledok kontroly č. Z006625/2017/1080/KLE od Najvyššieho Kontrolného Úradu Slovenskej republiky
a prijaté opatrenia.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4. Rôzne
4.1. Žiadosť o zámenu nehnuteľností pána Filipa Višenku, Družstevná 23, 900 82
Blatné.
Z dôvodu na súkromnej parcele sa nachádza časť suchého odvodňovacieho kanála.
Pozemok by chcel zameniť s obcou za pozemok, ktorý sa nachádza ako susedná
parcela. – odročuje sa.
4.2. Schválenie finančného príspevku na Šarfické leto.
Uznesenie č. 95/2017-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 finančný príspevok vo výške 1000€ na akciu Šarfické leto 2017
Za:

6

Proti:

1

Zdržal sa:

2

5. 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 :
Mgr. Monika Korenčiová

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

JUDr. Peter Macák

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

