Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 20.01.2017

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci –Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Martin Tomčala, Paula Nováková, Ivana Benkovská, Monika Korenčiová,
Peter Macák, Jozef Farkaš
Ospravedlnený: Štellár Tomáš
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. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci na rok
2017- predkladajú predsedovia jednotlivých komisií.
6. Návrh VZN o územnom pláne obce Blatné – Zmeny a doplnky č.
1/2015
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 Helenu Naďovičovú.
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 15.12.2016.
Uznesenie č. 1/2017-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 kontrolu plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva v Blatnom zo dňa 15.12.2016.
1

Za: 8

Zdržal sa:0

Proti: 0

3. Pripomienky poslancov a občanov
Korenčiová Monika – upozornila na strom , ktorý vyrastá spod materskej škôlky,
starosta komentoval, že strom bude odstránený.
Vojtech Horváth – upozornil na parkovanie auta na ulici Glanec. Veľmi zle je tam
odparkované, nedá sa tam odhrnúť sneh a vzniká tam ľad okolo auta, a je to tam
nebezpečné.
Macák Peter – upozornil na pána Osvalda na Bratislavskej ulici aby neparkoval na
chodníku.
Nováková Paula – dopytovala sa kedy bude zasypaná a upravená cesta na Lúčnej
ulici, starosta komentoval, že je veľmi nepriaznivé počasie, ihneď ako bude možné
tak cesta bude upravená.
Martin Tomčala – upozornil, že v parku na Bratislavskej ulici sa otáčajú autá na
trávnatej ploche.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Žiadosť pána Igora Jakaboviča, bytom Moldavská 4, Bratislava, o zriadenie
verejného osvetlenia na ulici Na Pustáky pre novostavbu rodinného domu. Teleso
svietidla by mohlo byť umiestené na jestvujúcom stožiari transformátorovej stanice.
Uznesenie č. 2/2017-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) neschvaľuje Žiadosť pána Igora Jakaboviča, bytom Moldavská 4,
Bratislava, o zriadenie verejného osvetlenia na ulici Na Pustáky pre novostavbu
rodinného domu.
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

4.2 Žiadosť pána Jozefa Kročku, bytom K Mrázovej doline 553/12A, Blatné
o parkovanie na obecnom pozemku na ulici K Mrázovej doline oproti rodinnému
domu č. 395/13. Žiadosť je pre nákladné vozidlo Avia 31.K a kontajnery k tomuto
vozidlu, ktorých je vlastníkom.
Uznesenie č. 3/2017-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 žiadosť pána Jozefa Kročku, bytom K Mrázovej doline 553/12A, Blatné
o parkovanie na obecnom pozemku na ulici K Mrázovej doline oproti rodinnému
2

domu č. 395/13. Žiadosť je pre nákladné vozidlo Avia 31.K a kontajnery k tomuto
vozidlu, ktorých je vlastníkom
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti:0

4.3 Žiadosť Ľudmily Vaškovičovej, bytom Svätoplukova 48, Senec o odkúpenie
pozemkov na LV č. 207, parcelné číslo 107 v katastrálnom území Blatné do
osobného vlastníctva. Pozemok č. 404/47 o výmere 52m2 a pozemok č. 114/2
o výmere 9m2 . Uvedené pozemky sa nachádzajú pred a za pozemkom, ktorý je v ich
vlastníctve.
Uznesenie č. 4/2017-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
berie na vedomie žiadosť Ľudmily Vaškovičovej, bytom Svätoplukova 48, Senec
o odkúpenie pozemkov na LV č. 207, parcelné číslo 107 v katastrálnom území Blatné
do osobného vlastníctva. Pozemok č. 404/47 o výmere 52m2 a pozemok č. 114/2
o výmere 9m2 . Uvedené pozemky sa nachádzajú pred a za pozemkom, ktorý je v ich
vlastníctve.
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

4.4 Žiadosť JDS Klub dôchodcov Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné
na činnosť klubu dôchodcov v Blatnom v celkovej výške 2200 Eur.
Uznesenie č. ..../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 v zmysle VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z
vlastných príjmov schvaľuje/neschvaľuje žiadosť JDS Klub dôchodcov Blatné
o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na činnosť klubu dôchodcov v Blatnom
v celkovej výške 2200 Eur. odročené
Za:

Zdržal sa:

Proti:

4.5 Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu
obce Blatné na výcvik mladých hasičov a práca z deťmi, reprezentácia obce,
školenia a výcvik hasičov na protipožiarnu prevenciu obce Blatné a udržiavanie
techniky. Celková požadovaná suma od obce je 1500 eur.
Uznesenie č. ..../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 v zmysle VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z
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vlastných príjmov schvaľuje/neschvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru
Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na výcvik mladých hasičov a práca
z deťmi, reprezentácia obce, školenia a výcvik hasičov na protipožiarnu prevenciu
obce Blatné a udržiavanie techniky. Celková požadovaná suma od obce je 1500 eur.
odročené
Za:

Zdržal sa:

Proti:

4.6 Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné
na celoročnú činnosť 4 družstiev v kategórií dospelých a dvoch družstiev mládeže.
Náklady na úhradu elektrickej energie, plynu a príslušných revízií v MKS po celý rok.
Materiálne zabezpečenie klubu, náhrada cestovných nákladov, poplatky na štartovné
jednotlivých súťaží a usporiadanie turnajov a tréningového procesu. Celková
požadovaná suma je 3500 Eur.
Uznesenie č. ..../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 v zmysle VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z
vlastných príjmov schvaľuje/neschvaľuje Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné
o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na celoročnú činnosť 4 družstiev
v kategórií dospelých a dvoch družstiev mládeže. Náklady na úhradu elektrickej
energie, plynu a príslušných revízií v MKS po celý rok. Materiálne zabezpečenie
klubu, náhrada cestovných nákladov, poplatky na štartovné jednotlivých súťaží
a usporiadanie turnajov a tréningového procesu. Celková požadovaná suma je 3500
Eur. odročené
Za:

Zdržal sa:

Proti:

4.7 Žiadosť Dychovej hudby Šarfianka, o mimoriadny finančný príspevok vo výške
2000 Eur na rok 2017 z dôvodu 95. výročia založenia DH. Tento príspevok bude
využitý na organizáciu osláv spomenutého výročia.
Uznesenie č. ..../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 v zmysle VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z
vlastných príjmov schvaľuje/neschvaľuje žiadosť Dychovej hudby Šarfianka,
o mimoriadny finančný príspevok vo výške 2000 Eur na rok 2017 z dôvodu 95.
výročia založenia DH. Tento príspevok bude využitý na organizáciu osláv
spomenutého výročia. odročené
Za:

Zdržal sa:

Proti:

4.8 Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Obce Blatné Ing. Gabriely Ižovej ku
dňu 02.01.2017.
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Uznesenie č. 5/ 2017- Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a v zmysle ustanovenia § 18a ods. 8 písm. a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení)
berie na vedomie bez pripomienok vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Obce
Blatné Ing. Gabriely Ižovej ku dňu 2.1.2017.
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

5.Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci na rok 2017predkladajú predsedovia jednotlivých komisií.
Uznesenie č. ....../2017-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 plán kultúrnych , športových a spoločenských podujatí v obci na
rok 2017. odročené
Za:

Zdržal sa:

Proti:

6. Návrh VZN o územnom pláne obce Blatné – Zmeny a doplnky č. 1/2015
Uznesenie č. 6/2017-Z
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Stanovisko Okresného úradu v Bratislave, odboru výstavby a bytovej politiky,
podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /
stavebný zákon / v znení neskorších predpisov č.j.OU-BA-OVBP1-2016/53824-BLM
zo dňa 28.10.2016
k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce Blatné – zmeny a doplnky č.1/2015.
2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Blatné – zmeny
a doplnky č.1/2015.
B. s c h v a ľ u j e :
1. Územný plán obce Blatné – zmeny a doplnky č.1/2015.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce
Blatné – zmeny a doplnky č. 1/2015.
3. VZN obce Blatné č. 01/2017 zo dňa 20.1.2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Blatné – zmeny a doplnky č.1/2015
s účinnosťou od 4.2.2017
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Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

7. Rôzne
7.1 Zmluva o nájme hnuteľnej veci medzi obcou Blatné a Stolnotenisovým klubom
blatné. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri nájme
stoličiek.
Uznesenie č. 7/2017-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 s pripomienkou zmluvu o nájme hnuteľnej veci medzi obcou Blatné
a Stolnotenisovým klubom blatné. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv
a povinností pri nájme stoličiek. Výška ročného nájmu je 100 Eur, vypustiť zo
zmluvy článok IX , užívanie predmetu nájmu od 01.01.2017, predmet nájmu
bude umiestený v STK, účel nájmu : užívanie na kultúrnych a spoločenských
akciách.
Za: 7

Zdržal sa: 1

Proti:

7.2 Schválenie členských príspevkov v záujmových organizáciách.
Uznesenie č. 8/2017-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 pre rok 2017 členské príspevky v záujmových organizáciách
podľa počtu obyvateľov ku dňu 31.12.2016 /1782obyvateľov / nasledovne:
a/ 0,10 Eur x počet obyvateľov – členský príspevok RVC Rovinka vo výške
178,20 Eur.
b/ 0,25 Eur x počet obyvateľov – členský príspevok RZ OBCÍ Podunajskej oblasti
vo výške 445,50 Eur
c/ 0,165 Eur x počet obyvateľov – členský príspevok ZMOS vo výške 288,09 Eur.
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

7.3. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Blatné,
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Blatné a
náležitosti prihlášky.
Uznesenie č. 9/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia OcZ v Blatnom
č. 5/2017 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Blatné na deň
29.03.2017
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Za: 8

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.
Jozef Farkaš

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

Helena Naďovičová

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

V yvesené : 25.1.2017

zvesené : .......................
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