Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 22.02.2018

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

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ivanu Benkovskú a Paulu Novákovú.
Uznesenie č. 1/2018-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 Ivanu
Benkovskú a Paulu Novákovú.
Za:

7

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 15.12.2017.
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) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva v Blatnom zo dňa 15.12.2017.
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3. Pripomienky poslancov a občanov

- poslankyňa Ivana Benkovská sa informovala na státie osobných aut na
ulici Glanec smer Hoštáky, nedá sa prechádzať na ulicu Hoštáky
- poslanec Jozef Farkaš sa informoval na zábradlie – most pri cintoríne
starosta reagoval, že telefonoval so správou ciest a do konca februára
bude zábradlie vymenené
- poslankyňa Ivana Benkovská ďakovala farnosti Blatné za úpravu okolia a
zelene bývalého kina
- poslanec Martin Tomčala sa informoval na parkovanie osobných aut
v parku Nám. G. Radošínskeho
- pán Ing. Jozef Olša sa informoval na rodinný dom ul. Šarfická oproti ZŠ,
treba ho spevniť, lebo ohrozuje bezpečnosť okoloidúcich ľudí
- poslanec Vojtech Horváth sa informoval na státie osobných aut po obci –
park A. Hlinku
- pán Ľuboš Plecho sa informoval na obecnú políciu, alebo dobrovoľnú
hliadku v obci
starosta reagoval, že obecná polícia by obec stála dosť veľké náklady
4.Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť pani Henriety Hricákovej, bytom Jakubovo nám. 2, 811 09 Bratislava,
o odkúpenie pozemku, v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo 404/13, druh
pozemku záhrady vo výmere cca 90 m2.
Uznesenie č. 2/2018-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 predaj pozemku pani Henriety Hricákovej , bytom Jakubovo nám. 2, 811
09 Bratislava o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Blatné do
osobného vlastníctva. Pozemok č. 404/13 o výmere 26 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa - dlhodobého užívania. Cena za m2 je 10,00 EUR.

Za:

7

Proti:

0

2

Zdržal sa:

0

4.2. Žiadosť pána Štefana Bulavčiaka, bytom Bratislavská 600/16B, 900 82 Blatné,
o odpustenie stočného z dôvodu inštalácie závlahy trávnika, kde spotreba vody bola
cca 250 m3.
Uznesenie č. 3/2018-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 Štefana Bulavčiaka, bytom Bratislavská
600/16B, 900 82 Blatné o odpustenie stočného z dôvodu inštalácie závlahy trávnika.

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.3. Žiadosť pána Ing. Ladislava Ernesta s manželkou, bytom Glanec 353/15, 900 82
Blatné
a) o povolenie na pokládku zelených plastových zatrávňovacích tvárnic na obecnom
pozemku parc. č. 402/84
b) o povolenie na vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby o šírke cca 1 m na
obecnom pozemku parc. č. 402/84
Uznesenie č. 4/2018-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 pána Ing. Ladislava Ernesta s manželkou, bytom Glanec
353/15, 900 82 Blatné
a) o povolenie na pokládku zelených plastových zatrávňovacích tvárnic na obecnom
pozemku parc. č. 402/84
b) o povolenie na vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby o šírke cca 1 m na
obecnom pozemku parc. č. 402/84

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.4. Žiadosť pána Ľuboša Matyašoviča, bytom Šarfická 292/53, 900 82 Blatné
o vydanie súhlasu na rozšírenie príjazdového mostíka k rodinnému domu.
Uznesenie č. 5/2018-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 Ľuboša Matyašoviča, bytom Šarfická 292/53,
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900 82 Blatné o vydanie súhlasu na rozšírenie príjazdového mostíka k rodinnému
domu.
Za:

1

Zdržal sa:

Proti: 3

3

4.5. Žiadosť pani Zuzany Minaričovej, bytom K Mrázovej doline 397/17, 900 82
Blatné o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 402/17.
Uznesenie č. 6/2018-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 zámer prevodu vlastníctva a spôsob prevodu vlastníctva pani Zuzany
Minaričovej , bytom K Mrázovej doline 397/17, 900 82 Blatné o odkúpenie obecného
pozemku v katastrálnom území Blatné do osobného vlastníctva. Cena za m2 je 10,00
EUR.

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.6.Žiadosť firmy SLOVAKIA TIP s.r.o., Nám. Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice
o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier v prevádzke Hostinec
u Slováka, M. R. Štefánika 10, 900 82 Blatné.
Uznesenie č. 7/2018-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) odročuje žiadosť firmy SLOVAKIA TIP s.r.o., Nám. Osloboditeľov
č. 3, 040 01 Košice o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier
v prevádzke Hostinec u Slováka, M. R. Štefánika 10, 900 82 Blatné s pripomienkou
preveriť.

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.7. Žiadosť pána Františka Sečkára, bytom Komenského 6, 900 01 Modra
o povolenie účinkovať s atrakciami v roku 2018.
Uznesenie č. 8/2018-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 žiadosť pána Františka Sečkára, bytom Komenského
6, 900 01 Modra o povolenie účinkovať s atrakciami v roku 2018.
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Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.8.Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné
na rok 2018 na činnosť STK v Blatnom v celkovej výške 4 500,00 EUR.
Uznesenie č. 9/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť
Stolnotenisového klubu Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na činnosť
STK v Blatnom na rok 2018 v celkovej výške 2 500,00 EUR.

Za:

4

Proti:

2

Zdržal sa:

1

4.9. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť ZO
Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom v celkovej výške 500,00 EUR.
Uznesenie č. 10/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť ZO
Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na činnosť v roku 2018 v celkovej výške 500,00 EUR.

Za:

7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

4.10. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť JDS
Klub dôchodcov v Blatnom v celkovej výške 2 500,00 EUR.
Uznesenie č. 11/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť JDS
Klub dôchodcov v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na činnosť
v roku 2018 v celkovej výške 2 000,00 EUR.

Za:

6

Proti:

0

5

Zdržal sa:

1

4.11. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť
Miestneho odboru matice slovenskej v Blatnom v celkovej výške 800,00 EUR.
Uznesenie č. 12/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť
Miestneho odboru matice slovenskej v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na činnosť v roku 2018 v celkovej výške 800,00 EUR.

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

2

4.12. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť
Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom v celkovej výške 1 500,00 EUR.
Uznesenie č. 13/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť
Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na činnosť v roku 2018 v celkovej výške 1 500,00 EUR.

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

4.13. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť
Dobrej dediny v Blatnom v celkovej výške 2 500,00 EUR.
Uznesenie č. 14/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť Dobrej
dediny v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na činnosť v roku 2018
v celkovej výške 1 000,00 EUR.
Za:

3

Proti:

2

Zdržal sa:

3

Pani Mgr. Monika Korenčiová ako štatutár Dobrej dediny v Blatnom, stiahla žiadosť
o dotáciu z rozpočtu obce, na základe zníženej výšky dotácie. Obecné zastupiteľstvo
v Blatnom berie na vedomie návrh pani Mgr. Moniky Korenčiovej – Dobrá dedina
Blatné.

6

4.14. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť
Futbalového klubu družstevník Blatné v celkovej výške 4 000,00 EUR.
Uznesenie č. 15/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť
Futbalového klubu družstevník Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na
činnosť v roku 2018 v celkovej výške 3 000,00 EUR.

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

4.15. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť PZ
Priehrada v Blatnom v celkovej výške 1 000,00 EUR.
Uznesenie č. 16/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť PZ
Priehrada v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na činnosť v roku
2018 v celkovej výške 1 000,00 EUR.

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

4.16. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 na činnosť
Dychovej hudby Šarfianka v Blatnom v celkovej výške 3 000,00 EUR.
Uznesenie č. 17/2018-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 VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce odročuje žiadosť
Dychovej hudby Šarfianka v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na
činnosť v roku 2018 v celkovej výške 3 000,00 EUR, s pripomienkou na aký účel
použijú dotáciu.

Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

5.Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
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 hlavnej kontrolórky obce za rok 2017.

7

6. Rôzne
6.1. Odpis pohľadávok
V zmysle zákona SNR č. 563/2009, § 83 a 84 a o zmene a doplnení niektorých
zákonov o správe daní a daňového poriadku nevymožených pohľadávok – starších
ako 5 rokov, a to:
Pohľadávky DzN
-

SUMA:

Augustovič Ľubomír, nar. 1967
23,06 EUR
/P:14,66 S: 8,40/
Nedoručiteľná pošta
Rigo Jozef – zomrel
7,12 EUR
/P: 0,37 S: 6,75/
Strapáč Vendelín – odsťahovaný
21,49 EUR
/P: 7,07 S: 14,42/
neznáma adresa
Pallos Martin – odsťahovaný-neznáma
adresa
148,60 EUR /P: 16,92 S: 131,68/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu DzN:
200,27 EUR
/P: 39,02 S: 161,25/

Pohľadávky za KO
-

-

SUMA:

Augustovič Ľubomír, nar. 1967
Nedoručiteľná pošta
Rigo Jozef – zomrel
Debnárová Petra – odsťahovaná
neznáma adresa
Mucová Janka – pohľadávka nad 5 rokov
Pallos Martin – odsťahovaný-neznáma
adresa
Pyšný Štefan – pohľadávka nad 5 rokov

75,60 EUR
25,20 EUR
37,80 EUR
69,65 EUR
50,40 EUR
70,80 EUR

---------------------------------------------------------------------------------------------Spolu za KO:
329,45 EUR
Uznesenie č. 18/2018-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 odpis pohľadávok, v zmysle zákona SNR č. 563/2009, § 83 a 84
a o zmene a doplnení niektorých zákonov o správe daní a daňového poriadku
nevymožených pohľadávok – starších ako 5 rokov, a to:
Pohľadávky DzN
SUMA:
-

Augustovič Ľubomír, nar. 1967
Nedoručiteľná pošta
Rigo Jozef – zomrel
Strapáč Vendelín – odsťahovaný
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23,06 EUR

/P:14,66

7,12 EUR
21,49 EUR

/P: 0,37
/P: 7,07

S:

8,40/

S: 6,75/
S: 14,42/

-

neznáma adresa
Pallos Martin – odsťahovaný-neznáma
adresa
148,60 EUR /P: 16,92 S:
131,68/
------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu DzN:
200,27 EUR
/P: 39,02 S: 161,25/

Pohľadávky za KO
-

-

SUMA:

Augustovič Ľubomír, nar. 1967
Nedoručiteľná pošta
Rigo Jozef – zomrel
Debnárová Petra – odsťahovaná
neznáma adresa
Mucová Janka – pohľadávka nad 5 rokov
Pallos Martin – odsťahovaný-neznáma
adresa
Pyšný Štefan – pohľadávka nad 5 rokov

75,60 EUR
25,20 EUR
37,80 EUR
69,65 EUR
50,40 EUR
70,80 EUR

---------------------------------------------------------------------------------------------Spolu za KO:
329,45 EUR

Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

6.2. Prihláška za člena regionálneho vzdelávacieho centra na rok 2018
Uznesenie č. 19/2018-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon“) schvaľuje
prihlášku za člena regionálneho vzdelávacieho centra na rok 2018.

Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

6.3. Cenová ponuka Ústavu stavebnej ekonomiky, Miletičova ul. 21, Bratislava, na
vypracovanie Znaleckého posudku nadstavby Materskej školy v Blatnom a miestnej
obhliadky.
Uznesenie č. 20/2018-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 cenovú ponuku Ústavu stavebnej ekonomiky, Miletičova ul. 21,
Bratislava, na vypracovanie Znaleckého posudku nadstavby Materskej školy
v Blatnom a miestnej obhliadky.
Za: 5
Proti:
0
Zdržal sa:
3
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6.4. Zásady odmeňovania poslancov a aktivistov obecného zastupiteľstva v Blatnom
Uznesenie č. 21/2018-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon“) schvaľuje zásady
odmeňovania poslancov a aktivistov obecného zastupiteľstva v Blatnom.

Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

6.5. Žiadosť Základnej školy, Šarfická 301, 900 82 Blatné o úpravu rozpočtu
k 31.12.2017.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon“) berie na vedomie
žiadosť Základnej školy, Šarfická 301, 900 82 Blatné úpravu rozpočtu k 31.12.2017.
6.6. Základná škola, Šarfická 301, 900 82 Blatné predkladá požiadavku na
schválenie – štvrťročný presun finančných prostriedkov na bežné výdavky medzi
položkami v rámci jednotlivých programov do výšky 10.000,00 EUR.
Uznesenie č. 22/2018-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 Základnej škole, Šarfická 301, 900 82 Blatné štvrťročný presun
finančných prostriedkov na bežné výdavky medzi položkami v rámci jednotlivých
programov do výšky 500,00 EUR.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

6.7. Rozpočtové opatrenie ZŠ Blatné
Uznesenie č. 23/2018-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 súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Základnej škole v
Blatnom, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

6.8 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením obce Blatné
Uznesenie č. 24/2018-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
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zriadení) a súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Obce Blatné, ktoré
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

6.9. žiadosť starostu obce na zrušenie 1 100 l kontajnerov na triedený odpad plasty
a papier.
Uznesenie č. 25/2018-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon“) schvaľuje zrušenie
1 100 l kontajnerov v obci Blatné na triedený odpad plasty a papier a zavádza vrecový
systém zberu triedeného odpadu na plasty a papier z účinnosťou od 05.03.2018.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

6.10. Zápisnica zo zasadnutia Stolnotenisového klubu v Blatnom – návrh
vybudovania priestoru pre Stolnotenisový klub Blatné z dôvodu výpovede vlastníka
nehnuteľnosti - farský úrad, jedná sa o budovu starej školy v Blatnom.
Stolnotenisový klub v zastúpení Vojtecha Horvátha predložil návrh na vybudovanie
nových priestorov pre stolnotenisový klub na základe výpovede vlastníka
nehnuteľnosti – farský úrad, zo dňa 04.12.2017, kde predniesol aj návrh za akých
okolností a na akom mieste sa má vybudovať nový priestor pre stolnotenisový klub.
Pán Vojtech Horváth navrhol dve alternatívy a to, buď vybudovať nový objekt, za
pomoci dotácií, či už zo strany Stolnotenisového klubu alebo priamo Obce Blatné a
druhá alternatíva by podľa Stolnotenisového klubu bola otvoriť súdny spor s cirkvou,
na vrátenie bývalej starej školy v obci Blatné. Na základe tejto zápisnice bol prizvaný
aj pán farár Juraj Kormúth, ktorý vyjadril veľké znepokojenie nad tým, že sa nové
podmienky zmluvy riešia na obecnom zastupiteľstve, nakoľko je to len interná
záležitosť farskej rady a stolnotenisového klubu, v ktorej obec nie je účastníkom
konania. Na základe týchto skutočnosti Obecné zastupiteľstvo v Blatnom nezaujalo
žiadne stanovisko.
6.11 pripomienkovanie Pasportu dopravného značenia v obci Blatné
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon“) berie na vedomie,
s pripomienkou doplnenia dopravnej značky zákaz zastavenia na ulici Glanec.
12. Záver
Starosta obce Rastislav Pero poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončil.
Starosta :
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v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
Ivana Benkovská

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

Paula Nováková

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