Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 22.09.2017

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Martin Tomčala, Paula Nováková, Ivana Benkovská, Monika Korenčiová,
JuDr. Peter Macák, Jozef Farkaš, Mgr. Štellár Tomáš
Ospravedlnený:
Hostia: Mária Jánska, Zuzana Mihalovičová, Iveta Šarmírová, Jozef Slezko, Filip
Višenka
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné
Návrh Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Blatné
Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Blatné.
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Ing. Barboru Brunovskú. Za overovateľov zápisnice
určil poslancov Mgr. Tomáša Štellára a Paulu Novákovú, posledné prijaté uznesenie
č. 95/2017-Z
Uznesenie č. 96/2017-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.
Tomáša Štellára a Paulu Novákovú.
Za:

9

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 22.06.2017 a z mimoriadneho

zastupiteľstva zo dňa 10.08.2017.
Uznesenie č.97/2017-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 22.06.2017 a z mimoriadneho
zastupiteľstva zo dňa 10.08.2017.
Za: 9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

3. Pripomienky poslancov a občanov
Pani Ivana Benkovská mala pripomienku na stojisko kontajnerov pri CBA, že je to
nekultúrne, strašné a bolo by dobré zriadiť mechy na triedený odpad.
Starosta prisľúbil k ďalšiemu zastupiteľstvu informáciu ohľadom odpadov, rieši s
firmou ENVI-PAC.
Pani Ivana Benkovská vyjadrila poďakovanie pánu Milošovičovi za starostlivosť
o park na Hoštákoch.
Pán Vojtech Horváth mal pripomienku na skládku zarastenú na Chorvátskej ulici
oproti Feketovým.
Pani Helena Naďovičová mala pripomienku na pána Osvalda na Lúčnej ulici na
neporiadok pred domom.
Pán Vojtech Horváth pripomienkoval kríky na Chorvátskej ulici a križovatku Antona
Vosátka, že nie je vidieť na križovatku, ale pán JUDr. Peter Macák povedal, že je to
v poriadku.
Pán Vojtech Horváth pripomienkoval, že na multifunkčnom ihrisku treba údržbu
stĺpikov.
Pani Helena Naďovičová pripomienkovala informačnú tabulu na parku Antona Hlinku,
že ju treba spíliť.
Pán JUDr.Peter Macák pripomienkoval rekonštrukciu ciest na Kráčiciach
a Podhájskej ulici.
Pani Monika Korenčiová pripomienkovala jej interpeláciu, kde nebola zodpovedaná
otázka , nezdá sa, že je to po právnej stránke správne, ale pán starosta odpovedal,
že je to v poriadku.
Pani Monika Korenčiová pripomienkovala , čo je úradná tabuľa a prečo nebolo na
stránke obce Blatne oznámenie, že sa koná zastupiteľstvo. Starosta odpovedal že to
bolo na úradnej tabuli ale podľa všetkého vznikol technicky problém bude informovať
správcu web stránky
Pán JUDr. Peter Macák mal pripomienku ohľadom Šarfického leta, že bol neporiadok
počas toho podujatia, ale pani Monika Korenčiová odpovedala, že to nie je pravda,
že mňa ide niekto napádať, že tam bol poriadok.
Pán JUDr. Peter Macák pripomienkoval na nalievanie alkoholických nápojov
mladistvým počas Šarfického leta. Pani Korenčiová oponovala že to nie je pravda
a že sama dbala na to aby sa nenalievalo mladistvým.

Pán starosta obce pripomienkoval Šarfické leto ohľadom vyúčtovania na pani
Korenčiovú nevyúčtovaných 100€ a aj na pána Vojtech Horvátha na vyúčtovanie
družobného futbalového zápasu Mlynky 226€.
Dať do zápisnice : Pani Monika Korenčiová chce poďakovať pani Paule Novákovej
a pánovi Vojtechovi Horváthovi a všetkým aktivistom, ktorí pomáhali na Šarfickom
lete.
Veliteľ hasičov mal pripomienku na pani Moniku Korenčiovú, že prečo si dal zaplatiť
Šarfické leto. Hasiči si dali zaplatiť len materiál teda 20l tekutého mydla čo si
objednala od nich Dobrá dedina Blatné a nie že si Hasiči dali zaplatiť komplet celú
penovú show Šarfickom lete. Pani Monika Korenčiová odpovedala, že ona také nič
nepovedala.
Pán starosta pripomienkoval na interpeláciu, prečo bol napadaný pani poslankyňou
Monikou Korenčiovou za to, že dal robiť projekt Základnej školy, ked študenti STU
mali robiť víziu podľa ktorej sme mali mať inšpiráciu. Problem bol ten, že žiadny
z vystavovaných projektov sa netýkal základnej školy ale školského dvora a to novej
telocvične. Pani Korenčiová odpovedala že ona sa pýtala na zmluvu prečo bola
vyplatená za to že ma byť vypracovaná a ona a žiadna komisia nebola prizvaná.
Starosta zároveň aj povedal že myšlienka štúdii, ktoré vypracovali študenti bolo
pekné za čo aj poďakoval pani Korenčiovej.
Pán Jozef Slezko riaditeľ ZŠ Blatné pripomienkoval za základnú školu že sú
potrebné priestory kde môžu existovať, pretože populácia bude rásť, a že sa musí
s projektom niečo robiť.
Pani Monika Korenčiovú mala znovu pripomienku interpeláciu, kvôli vízie základnej
školy.
Pani Mária Jánska mala pripomienku za základnú školu pre pani Moniku Korenčiovú
ohľadom vízie základnej školy, že mi potrebujeme projekt a nie víziu.
Pán Martin Tomčala pripomienkoval, že či rozmýšľajú poslanci čo hovoria, že na
minulom zastupiteľstve rozprávali o vízií základnej školy alebo či potrebujú projekt
základnej školy.
Pán JUDr. Peter Macák pripomienkoval ešte Šarfické leto na rozdelenie zisku, a že
čo bude z peniazmi a pani Monika Korenčiová odpovedala, že predloží správu, lebo
nemá vyúčtovanie od Západoslovenskej energetiky.

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.
Odročuje sa
4.2. 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 z obcou za pozemok, ktorý sa nachádza ako
susedná parcela 2457/6
.Odročuje sa
4.3. Žiadosť Futbalového klubu Družstevník Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu
obce Blatné v celkovej výške 1500€ na starostlivosť o areál, réžiu a chod klubu,
čiastočnú rekonštrukciu kabín.
Uznesenie č. 98/2017-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 Futbalového klubu Družstevník Blatné o
udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné v celkovej výške 1500€ na starostlivosť o
areál, réžiu a chod klubu, čiastočnú rekonštrukciu kabín.
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné.
Uznesenie č. 99/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a
v zmysle § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh VZN č. 02/2017 so
zmenou § 5 doplniť- odst.1 – k žiadosti je potrebné predložiť stanovy, zmluvu
o zriadení účtu organizácie a doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie,
odst. 2 – žiadateľ doručí poštou alebo osobne kompletnú žiadosť o dotáciu na
nasledujúci rok do podateľne Obecného úradu v Blatnom do 31. októbra bežného
kalendárneho roka o poskytovaní transferov z rozpočtu obce z vlastných príjmov.
Za:

9

Proti: 0

Zdržal sa:

0

6. Návrh Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Blatné.
Uznesenie č. 100/2017-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 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce
Blatné so zmenou – doplnenie do článku 4 predloženie návrhu na voľbu zástupcu
starostu novozvoleným starostom a určenie sobášiacich.

Za: 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Doplnenie v článku 12 o nahrávaní obecného zastupiteľstva.
Za : 2
Proti: 6
Zdržal sa: 1

7. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Blatné.
Uznesenie č. 101/2017-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 Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach
obce Blatné.
Za:

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

8. Rôzne
8.1 Žiadosť Základnej školy v Blatnom Šarfická 301, 900 82 Blatné o schválenie
úpravy rozpočtu pre originálne kompetencie ŠKD vo výške 200,20€ z dôvodu
dobropisu za plyn z roku 2016
Uznesenie č. 102/2017-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 Základnej školy v Blatnom o navýšenie rozpočtu pre
originálne kompetencie ŠKD vo výške 200,20€ z dôvodu dobropisu za plyn z roku
2016
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

8.2. Schválenie úveru z VUB Banky vo výške 150000,- € pre dostavbu
Splaškovej kanalizácie
Uznesenie č. 103/2017-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 prijatie úveru z VUB a.s. Banky na Splaškovú kanalizáciu –
dostavba .
Výška úveru: 150 000,- EUR
Účel úveru: financovanie výstavby splaškovej kanalizácie - dostavba
Doba splatnosti: 6 rokov, začiatok splácania istiny úveru po dohode medzi Dlžníkom

a Veriteľom najneskôr do 12 mesiacov od prvého poskytnutia úveru
Úroková sadzba: 12M EURIBOR + 0,89% p. a.
Zabezpečenie úveru: Blankozmenka dlžníka
Poplatky:
Spracovateľský poplatok: 0,10% z výšky úveru
Odplata za uzatvorenie zmluvy 200,-€
Záväzková provízia: 0,- EUR
poplatok za vedenie úverového účtu: 0,0 EUR/mesačne
Poplatok za predčasné splatenie:
- v prípade vlastných zdrojov 0,- EUR
- v prípade splatenia z cudzích zdrojov: 3% z dlžnej časti úveru
Zabezpečenie úveru:
Blankozmenka dlžníka + Dohoda o vyplňovanom práve k blankozmenke uzavretej
medzi Dlžníkov a Veriteľom, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.
Zároveň poveruje starostu obce k podpisu tejto dokumentácie súvisiacej s úverom.
Za: 9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

8.3. Vyjadrenie a návrh p.JUDr. Petra Macáka k rekonštrukcii MŠ.
Vzhľadom k tomu, že s rekonštrukciou a nadstavbou Materskej školy v Blatnom sa aj
naďalej vyskytujú nedostatky, ktoré boli spôsobené pri samotnej realizácii, ktoré si
vyžadujú stále ďalšie a ďalšie investície navrhujem, aby na najbližšom zastupiteľstve
sme prijali uznesenie, ktorým priberie obec Blatné znalca z odboru stavebníctvo za
účelom vypracovania znaleckého posudku.
Predmetom tohto posudku bude zodpovedanie na nasledovné otázky:
1/ Posúďte, či stavba - rekonštrukcia a nadstavba Materskej školy v Blatnom bola
vybudované v súlade s platnými technickými normami a v akom stavebnotechnickom stave sa táto budova nachádza.
2/ Uveďte aké stavebné úpravy je potrebné ešte vykonať na odstránenie zistených
stavebných nedostatkov a aké práce je potrebné vykonať na dokončenie nadstavby
Materskej školy a určite cenu týchto prác.
3/ Uveďte aká bola cena budovy Materskej školy pred samotnou realizáciou
rekonštrukcie a nadstavby materskej školy a aká je jej cena v súčasnosti.

Uznesenie č. 104/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o
obecnom zriadení) žiada starostu obce Blatné, aby zabezpečil súdneho znalca

z odboru stavebných prác za účelom vypracovania znaleckého posudku na budovu
MŠ v Blatnom so zameraním na kvalitu vykonaných prác a zistenie predpokladaných
potrebných opráv, kde maximálna odmena pre súdneho znalca bude do 3000 eur.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Pán starosta vypracuje plán rozpočtu na opravu ciest po kanalizácii.
Starosta obce vyzval poslancov aby predložili požiadavky do návrhu rozpočtu na rok
2018.

Pani Korenčiová mala pripomienku na zápisnicu, zápisnica odráža autencititu
v priebehu zastupiteľstva a z toho dôvodu je potrebné, aby sa zaznamenali
vyjadrenia jednotlivých rečníkov priamo v zastupiteľstve, aby nevznikli pochybnosti o
jednotlivých vyjadreniach. Čo sa týka verejnej obchodnej súťaže, ktorá je vyhlásená
vyhlasovateľom v prípade, že súťažiaci splní všetky podmienky a kritériá, ktoré
vyhlasovateľ zadal , je vyhlasovateľ týmto návrhom viazaný.
Pani Korenčiová reagovala na pána JUDr. Macáka, že je presvedčená , že ak Obec
vo verejnej obchodnej súťaže nie je prijatá v podmienkach vyhláseniach je aj
možnosť, že obecne zastupiteľstvo nemusí prijať ani jednu ponuku aj napriek tomu,
že splnili všetky podmienky.
10. 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.
Barbora Brunovská

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

Overovatelia :
v. r.
Mgr. Tomáš Štellár

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

Paula Nováková

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

