Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 24.03.2017

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci –Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Paula Nováková, Ivana Benkovská, Monika Korenčiová, Peter Macák, Jozef
Farkaš, Štellár Tomáš
Ospravedlnený: Martin Tomčala
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Voľba Hlavného kontrolóra Obce Blatné
a. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa
b. Schválenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
c. Schválenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra Obce Blatné
d. Prehľad kandidátov na funkciu „ Hlavného kontrolóra Obce Blatné“
e. Zvolenie Hlavného kontrolóra Obce Blatné
3. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
4. Pripomienky poslancov a občanov
5. Žiadosti fyzických a právnických osôb
6. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2023
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 Petra Macáka a Tomáša Štellára posledné prijaté uznesenie č. 30/2017-Z
1.Otvorenie volieb a schválenie programu volieb na hl. kontrolóra
Starosta Rastislav Pero predložil na schválenie program volieb na hl. kontrolóra obce
Uznesenie č. 31/2017-Z
OZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov ( Zákon o obecnom zriadení) program
rokovania)
Za :8

Proti :0

2. Voľba hlavného kontrolóra Obce Blatné

Zdržal sa :0

a. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie
V úvode zasadnutia starosta obce Rastislav Pero predložil návrh, aby v návrhovej
komisii pracovali poslanci: : Vojtech Horváth a Ivana Benkovská. Starosta obce
Rastislav Pero za overovateľov zápisnice navrhol Petra Macáka a Tomáša Štellára a
za zapisovateľku OZ určil Nicole Čaplovú.
Uznesenie č. 32/2017-Z
OZ s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)
návrhovú komisiu v zložení: Vojtech Horváth a Ivana Benkovská, za overovateľov
zápisnice určuje Petra Macáka a Tomáša Štellára, za zapisovateľku určuje Nicole
Čaplovú.

Za :8

Proti : 0

Zdržal sa :0

b. Schválenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
Rastislav Pero starosta Obecného úradu v Blatnom ozrejmil všetkým zúčastneným
postup voľby hlavného kontrolóra a následne poslanci po krátkej rozprave predložili
návrh, aby vo volebnej komisii pracovali:
Člen komisie č. 1: Monika Korenčiová
Člen komisie č. 2: Pavla Nováková
Člen komisie č. 3: Jozef Farkaš
Za tajomníčku a zapisovateľku volebnej komisie následne starosta Obecného úradu
v Blatnom Rastislav Pero navrhol: Nicole Čaplovú, ktorá je zamestnankyňou
Obecného úradu v Blatnom.
Poslanci hlasovaním schválili volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 33/2017-Z
OZ s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) a
v zmysle uznesenia č. OZ č. 15/2016-Z zo dňa 25.2.2016 volebnú komisiu pre voľbu
na funkciu hlavného kontrolóra Obce Blatné s počtom členov 3 a to menovite :
Monika Korenčiová, Pavla Nováková, Jozef Farkaš.Tajomník a zapisovateľ volebnej
komisie : Nicole Čaplová, (zamestnanec OcÚ).

Za :8

Proti : 0

Zdržal sa :0

c. Výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Blatné
Nasledujúci bod programu rokovania OZ predniesol Rastislav Pero, starosta OcÚ v
Blatnom, ktorý uviedol, že pracovný pomer, funkčné obdobie a plat hlavného

kontrolóra sú predkladané v rovnakej forme ako po minulé roky.
Poslanci hlasovaním určili pracovný pomer, stanovili funkčné obdobie a určili plat
hlavného kontrolóra.
Uznesenie č.34/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ust. § 18a a ust. §18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení)
a) u r č u j e
pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Blatné, ktorý bude vykonávať na kratší
pracovný čas - 0,20 úväzku v zmysle ust. § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. v
znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s poukazom na ust. § 49
zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)
b) s t a n o v u j e
funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Blatné začína dňom 27.03.2017 a končí
dňom 26.03.2023 v zmysle ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)
c) u r č u j e
plat hlavného kontrolóra obce Blatné v zmysle ust. § 18c ods. 1 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 18c ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení).
Za :8

Proti :0

Zdržal sa :0

d. Prezentácia kandidátov na funkciu „hlavný kontrolór Obce Blatné“
V nasledujúcom bode programu OZ Rastislav Pero starosta OcÚ v Blatnom
informoval prítomných poslancov, že celkovo boli na obecný úrad v Blatnom v
zmysle uznesenia č. OZ č.29/2017 zo dňa 23.02.2017 doručené dve žiadosťi na
kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra. Otváranie prvej obálky na voľbu hlavného
kontrolóra Obce Blatné sa konalo dňa 22.02.2017 v zasadačke OcÚ, Šarfická
300/37, Blatné,. Následne sa prezentovala kandidátka : PhDr. Zlatica Opáleková
Otváranie druhej obálky na voľbu hlavného kontrolóra Obce Blatné sa konalo dňa
15.03.2017 v zasadačke OcÚ, na Šarfickej 300/37, Blatné . Následne sa
prezentovala kandidátka : Mgr. Renáta Fabiankovičová.

e. Prvé kolo volieb
Výsledok sčítania hlasovacích lístkov:
• počet odovzdaných hlasov: 8
• počet platných hlasov: 8

Meno kandidáta:

Počet platných získaných hlasov:

1.PhDr. Zlatica Opáleková
2.Mgr. Renáta Fabiankovičová

5 získaných hlasov
3 získané hlasy

V prvom kole bol zvolený kandidát č. 1 do funkcie hlavného kontrolóra:
PhDr. Zlatica Opáleková
Uznesenie č.35/2017
OZ z v o l i l o na základe § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) za hlavného kontrolóra
Obce Blatné kandidáta č. 1 menom : PhDr. Zlatica Opáleková

Za :8

Proti : 0

Zdržal sa :0

3. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva.
2.1. Finančná komisia obce Blatné predložila správu o kontrole plnenia uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.02.2017.
Uznesenie č. 36/2017-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 23.02.2016.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.Pripomienky poslancov a občanov
Ivana Benkovská- dopytovala sa do kedy budú môcť občania vyvážať haluze
pre potraviny CBA. Starosta komentoval, že do 03.04.2017

5.Žiadosti fyzických a právnických osôb

5.1 Žiadosť pani Feketeovej Soni , bytom Krátka 410/8, 90082 Blatné, o povolenie
vybudovania prístupovej cesty pred ich domom. Parcelné čísla 402/105, 402/106,
252/2. Prístupová cesta by bola vybudovaná zo zámkovej dlažby v rozmeroch do 25
m2 .
Uznesenie č. 37/2017-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 pani Feketeovej Soni , bytom Krátka 410/8, 90082
Blatné, o povolenie vybudovania prístupovej cesty pred ich domom. Parcelné čísla
402/105, 402/106, 252/2. Prístupová cesta bude vybudovaná zo zámkovej dlažby
v rozmeroch do 25 m2 .Stavebná komisia odporúča zatrávňovaciu dlažbu.
Za:8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.2 Žiadosť pána Dušana Mariáša, bytom Šarfická 72, 900 82 Blatné, o odkúpenie
pozemku, v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo 404/5 a 13, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 500 m2 . Pozemok je priľahlý k stavbe vo
vlastníctve žiadateľa.
Uznesenie č. 38/2017-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:
a) berie na vedomie bez pripomienky 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.
b) Neschvaľuje predaj pozemku parcelné číslo 404/5.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.3 Žiadosť pána Lukáša Poóra, bytom Hviezdoslavova 1005/24, 903 01 Senec,
o odkúpenie pozemku, ktorý je priľahlý k stavbe vo vlastníctve žiadateľa. Parcelné
číslo 402/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 110m2 ,parcela
reg. „E“ KN, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Blatné.
Uznesenie č. 39/2017-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
berie na vedomie s pripomienkou žiadosť pána Lukáša Poóra, bytom
Hviezdoslavova 1005/24, 903 01 Senec, o odkúpenie pozemku, ktorý je priľahlý
k stavbe vo vlastníctve žiadateľa. Parcelné číslo 402/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 70m2 (5x14m) ,parcela reg. „E“ KN, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Blatné.

Za:6

Proti: 1

Zdržal sa: 1

5.4 Žiadosť pani Ľudmily Vaškovičovej, bytom Svätoplukova 48, 903 01 Senec
o odkúpenie obecného pozemku 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 .
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 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/neschvaľuje Žiadosť pani Ľudmily Vaškovičovej, bytom Svätoplukova 48,
903 01 Senec o odkúpenie obecného pozemku 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 . odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

5.4 Žiadosť pána Ing. Filipa Višenku, bytom Družstevná 23, 900 82 Blatné
o povolenie výstavby prístupovej komunikácie k parcele č. 2457/1 v katastrálnom
území obce Blatné. Ide o pokračovanie existujúcej komunikácie v ulici K Mrázovej
doline kde sa počíta s prístupom k hore uvedenej parcele premostením
odvodňovacieho kanála, t.j. p.č. 2456, ktorej vlastníkom je Obec Blatné. Samotný
most bude betónový v súlade s platnými normami pre dopravné stavby. Zároveň
žiada o povolenie k dotiahnutiu všetkých inžinierskych sietí k parcele č. 2457/1.
Uznesenie č. 40/2017-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 s pripomienkami žiadosť pána Ing. Filipa Višenku, bytom
Družstevná 23, 900 82 Blatné, povolenie výstavby prístupovej komunikácie k parcele
č. 2457/1 v katastrálnom území obce Blatné, premostením odvodňovacieho kanála,
t.j. p.č. 2456, ktorej vlastníkom je Obec Blatné. Samotný most bude betónový
v súlade s platnými normami pre dopravné stavby. Zároveň schvaľuje
povolenie dotiahnutie všetkých inžinierskych sietí k parcele č. 2457/1.
Pripomienky :
a) Cestná komunikácia bude patriť obci a bude voľne prístupná občanom
obce
b) Svetlá výška mostu bude vo výške chodníka a nebude žiadnym
spôsobom narúšať plynulosť odvodňovacieho kanálu
c) P. Višenka zabezpečí prenos inžinierskych sietí na druhú stranu suchého
kanálu
d) Svetlá šírka suchého kanálu vybudovaním mostu nebude znížená

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.5 Žiadosť pána Ing. Filipa Višenku, bytom Družstevná 23, 900 82 Blatné
o odkúpenie pozemku, parcelné číslo 2457/6 v katastrálnom území obce Blatné
o výmere 2334 m 2 .
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 podľa zákona na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 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
berie na vedomie s pripomienkami/berie na vedomie bez pripomienok Žiadosť
pána Ing. Filipa Višenku, bytom Družstevná 23, 900 82 Blatné o odkúpenie
pozemku, parcelné číslo 2457/6 v katastrálnom území obce Blatné o výmere 2334m2
odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

5.6 Žiadosť Dychovej hudby Šarfianka o prehodnotenie schválenej sumy dotácie pre
DH Šarfianka na rok 2017. DH Šarfianka žiadala od obce dotáciu na 2000 eur,
v súvislosti s organizáciou osláv 95. výročia založenia DH Šarfianka. Obecné
zastupiteľstvo schválilo sumu 1000 eur, ktorou nedokážu pokryť predpokladané
náklady, nemajú k dispozícii vlastné prostriedky a teda nie je možné uvedené oslavy
uskutočniť.
Uznesenie č. 41/2017-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 žiadosť Dychovej hudby Šarfianka o navýšenie dotácie
pre DH Šarfianka na rok 2017 o 1000 eur s podmienkou podania žiadosti
o dotáciu na BSK.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.7 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. o súhlas o zriadenie vecného
bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú
plánované v rámci pripravovanej stavby na ulici Športová, W.O.CH., TS, NNK.
Zriadenie vecného bremena požadujú pre potreby uloženia elektrického vedenia,
ktoré je navrhované na pozemkoch p. č. 16611 „E“, 1661/14 „C“, 1756/4“C“,
v katastrálnom území Blatné.
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) schvaľuje/neschvaľuje žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s.
zriadenie vecného bremena pre potreby umiestenia elektrických zariadení
a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby na ulici Športová,

W.O.CH., TS, NNK. Na parcelných číslach 16611“E“, 1661/14“C“, 1756/4“C“,
v katastrálnom území Blatné. odročené
Za:

Proti:

Zdržal sa:

6.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2023
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 podľa zákona č. 376/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách schvaľuje/neschvaľuje návrh Komunitného
plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2023. odročené

Za:

Proti:

Zdržal sa:

7. Rôzne
7.1. rušenie uznesenia o schválení žiadosti Juraja Végha, bytom Radničné námestie
375/7, Dunajská Streda, o odkúpenie pozemku, parcelné č. 2338, typ parcely E, druh
pozemku orná pôda o výmere 3845 m2 v katastrálnom území Blatné za cenu 27 €/m2
Uznesenie č. 42/2017 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) ruší uznesenie č. 26/2017 Z. o schválení žiadosti Juraja Végha, bytom
Radničné námestie 375/7, Dunajská Streda, o odkúpenie pozemku, parcelné č.
2338, typ parcely E, druh pozemku orná pôda o výmere 3845 m2 v katastrálnom
území Blatné za cenu 27 €/m2

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7.2 vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže s elektronickou aukciou na pozemok,
parcelné č. 2338, typ parcely E, druh pozemku orná pôda o výmere 3845 m2
v katastrálnom území Blatné, ......... €/m2
Uznesenie č. 43/2017 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 §9 ods. 2 písm. b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení neskorších predpisov poveruje starostu obce vykonať
obchodnú verejnú súťaž s elektronickou aukciou na pozemok, parcelné č. 2338,
typ parcely E, druh pozemku orná pôda o výmere 3845 m2 v katastrálnom území
Blatné, minimálna cena je 50 €/m2
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 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.
Peter Macák

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

Tomáš Štellár

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

