Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 27.04.2017

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Martin Tomčala, Paula Nováková, Ivana Benkovská, Monika Korenčiová,
Peter Macák, Jozef Farkaš, Štellár Tomáš, Vojtech Horváth
Hl. kontrolór obce : PhDr. Zlatica Opáleková
Ospravedlnený:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
1. Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2023
Návrh VZN o poskytovaní elektronických služieb
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 44 /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
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Helenu Naďovičovú a Martina Tomčalu posledné prijaté uznesenie č.
43/2017-Z
2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva.
2.1. Hlavné kontrolórka obce Blatné predložila správu o kontrole plnenia uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.03.2017.

Uznesenie č. 45/2017-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 24.03.2017.
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Pripomienky poslancov a občanov
- poslanec Jozef Farkaš pripomienkoval predloženie dokladov ohľadom podania
žiadosti o dotáciu na BSK DH Šarfianky, pani poslankyňa Monika Korenčiová
reagovala, že o dokladoch vie a že ich dodajú na Obecný úrad
- pani Plechová sa pýtala na odpadkové koše na Mlynskej ulici a informovala sa na
budovanie kanalizácie na Mlynskej ulici
- pán Plecho sa informoval na kameru na Mlynskej ulici, pán starosta reagoval že sa
čaká na cenovú ponuku
- pán Chlpík sa informoval na výberové konanie o prijatie novej učiteľky do MŠ
a navýšenie položky – dvere a ležadlá
- pán starosta reagoval, že sa má dostať dotácia 2000 EUR na plot a ležadlá sa
prehodnotia
- pán Chlpík sa informoval na kamerový systém MŠ
- pán starosta reagoval, že kamerový systém MŠ je nacenený
- pán Chlpík sa pýtal na novú interaktívnu tabuľu do MŠ
- poslankyňa Helena Naďovičová sa informovala na park A. Hlinku
- starosta reagoval, že pán Špano dokončí zadné kolieska vláčika a na ostatnú
opravu parku treba nájsť stolára, rodičia sľúbili brigádu v parku
- poslanec Peter Macák žiada o prehodnotenie MŠ – prihlásenie občanov na trvalý
pobyt
4.Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. 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 52 m2
a pozemok č. 114/2 o výmere 9 m2.
Uznesenie č. 46/2017-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 podľa
osobitného zreteľa, ktorým bude pozemok využívaný ako oddychová zóna a
záhradka a internej smernice č. 002/2015 o predaji a prenájme nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Blatné schvaľuje 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 52 m2 a pozemok č. 114/2 o výmere 9 m2. Cena

pozemku je 10 € za m2 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: 5

Proti: 4

Zdržal sa: 0

4.2. Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné o prehodnotenie poskytnutej dotácie na
rok 2017.
Uznesenie č. 47/2017-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 a v zmysle VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z
vlastných príjmov žiadosť STK Blatné o prehodnotenie poskytnutej dotácie na rok
2017 odročuje.
Za: 8

Proti: 1

Zdržal sa: 0

4.3. Žiadosť západoslovenskej distribučnej o zriadenie vecného bremena.
Uznesenie č. 48/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení) schvaľuje žiadosť Západoslovenskej distribučnej ,
Čulenova 6, Bratislava, o zriadenie vecného bremena pre stavbu „BA_Blatné,
Športová, W.O.C.H., TS, NNK“ Priznanie práva uloženia inžinierskych sietí v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná na pozemkoch reg. KN C par.
čísiel 1661/14 a 1756/6 a reg. KN E parc. čísla 1661/1. k. u. Blatné. Vysporiadanie
vecného bremena bude dané podľa §11 ods. 9 a 10 zákona 251/2012 o energetike
a o zmene doplnení niektorých zákonov. 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: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.4. Žiadosť o riešenie problémov k kompetencii obce.
Uznesenie č. 49 /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 žiadosť o riešenie problémov kompetencii obce.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.5 Žiadosť Jána Muca, bytom Potočná 142, Blatné 90082 o prevod obecného
pozemku parc. čisla 404/5 reg. KN C druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
v približnej výmere 150 m2 za účelom malej stavby typu rodinného domu.
Uznesenie č. 50/2017-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 žiadosť Jána Muca, bytom Potočná 142, Blatné 90082 o prevod
obecného pozemku parc. čisla 404/5 reg. KN C druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v približnej výmere 150 m2 za účelom malej stavby typu rodinného domu,
nakoľko momentálne nemá záujem predať tento pozemok.
Za: 0

Proti: 9

Zdržal sa: 0

5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2023

Uznesenie č. 51/2017-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 návrh Komunitného
plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2023
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Návrh VZN o poskytovaní elektronických služieb
Uznesenie č. 52 /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) č. 1/2017 návrh VZN o poskytovaní elektronických služieb
v zmysle zákona č. 305/2013 Z .z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
verejnej moci.
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Rôzne
7.1. Nájomná zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou o ročnej výške 1 EURO nájmu za
cintorín.
Uznesenie č. 53/2017-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 nájomnú zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou vo výške 1 EURO
s pripomienkou vypustenia bodu 10 z nájomnej zmluvy.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7.2. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
Uznesenie č. 54 /2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) schvaľuje rozpočtové opatrenie 1/2017.
Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
nasledovne:
Bežné výdavky
41 08 100 642 001
41 03 200 642 002
41 09 111 637 001
41 09 111 633 006
41 01 110 633 006
41
41
41

000
000
000
000
000

06 200 611 000 000
06 200 621 000 000
06 200 625 001 000

+ 1 500,-- Eur/Transfer Šport. klubom FK, STK/
+ 500,-- Eur/Transfer Hasičom/
+ 300,-- Eur/Školenie, kurzy, semináre MŠ/
+ 840,-- Eur/Všeobecný materiál MŠ/pozn. Počítače
+ 2 000,-- Eur/Všeobecný materiál OÚ/ pozn. Údržba
Park A. Hlinku
+ 4 200,-- Eur/Plat tarifný VPP/ pozn. Kosenie 8
mesiacov
+ 420,-- Eur/Poistné do ZP VPP/
+ 1 048,-- Eur/Poistné SP VPP/

Kapitálové výdavky
41 06 200 711 004 001

+ 7 540,-- Eur /Územný plán obce /

Celkové navýšenie výdavkov:

+ 18 348,-- Eur

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7.3. Poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 55 000 EUR na
dobudovanie ČOV III etapy
Uznesenie č. 55/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) žiada starostu obce, aby dal vypracovať cenové ponuky jednotlivých
bánk na poskytnutie úveru vo výške 200 000 EUR na výstavbu ČOV.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7.4. Rušenie uznesenia 97/2016-Z o uzatvorení dodatkov zmlúv o prenajme pôdy
pod futbalovým ihriskom
Uznesenie č. 56/2017-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)
ruší uznesenie č. 97/2016-Z uzatvoriť tieto dodatky zmluvy:
a) Dodatok zmluvy č. 3 s Osvaldová Mária, Švrčková Margita a Fabianová
Rozália s ročným prenájmom vo výške 1440,-€ na obdobie 5 rokov
b) Novú zmluvu č.1 s Višnovec Viliam, Stachová Jana, Klokner Jozef s ročným
prenájmom vo výške 1438,50,-€ na obdobie 5 rokov
c)
Nájomná zmluva č. 1 s Mišák Daniel s bezodplatným nájmom na obdobie 5
rokov
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7.5. Schválenie prenájmu pozemkov pod futbalovým ihriskom
Uznesenie č. 57/2017-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 uzatvoriť:
a) Dodatok zmluvy č. 3 s Osvaldová Mária, Švrčková Margita a Fabianová
Rozália s ročným prenájmom vo výške 1440 EUR na obdobie 5 rokov.
b) Novu zmluvu č. 1 s Jana Stachová, Viliam Vyšňovec, Bronislava Švrčková,
Jozef Klokner a Daniel Mišák s ročným prenájmom vo výške 1438,50 EUR na
obdobie 5 rokov.

Výkon tohto uznesenia bude ukončený podpisom dodatkov a zmluvy, pričom tieto
dodatky a 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: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7.6.
Správa o potrebe riešenia priestorových problémov školy z dôvodu
vysokého nárastu počtu žiakov Základná škola Blatné
Uznesenie č. 58/2017-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 správu pána riaditeľa ZŠ o potrebe riešenia
priestorových problémov školy z dôvodu vysokého počtu žiakov ZŠ.
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7.7. Zrušenie uznesenia č. 43/2017-Z o predaji pozemku, parcelné č. 2338, typ
parcely E, druh pozemku orná pôda o výmere 3845 m2 v katastrálnom území
Blatné.
Uznesenie č. 59/2017-Z
7.8. 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. 43/2017-Z o predaji
pozemku, parcelné č. 2338, typ parcely E, druh pozemku orná pôda
o výmere 3845 m2 v katastrálnom území Blatné elektronickou aukciou.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7.9. Vypracovanie znaleckého posudku na predaj pozemku obchodnou verejnou
súťažou na pozemok, parcelné č. 2338, typ parcely E, druh pozemku orná
pôda o výmere 3845 m2 v katastrálnom území Blatné

Uznesenie č. 60/2017-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 žiada starostu obce o vypracovanie
znaleckého posudku na predaj pozemku obchodnou verejnou súťažou na
pozemok, parcelné č. 2338, typ parcely E, druh pozemku orná pôda o výmere
3845 m2 v katastrálnom území Blatné.

Za: 9

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.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Helena Nadovičová

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

Martin Tomčala

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

