Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 20.04.2018

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

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov pani Helenu Naďovičovú a pána JUDr. Petra Macáka.
Uznesenie č. 28/2018-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 pani
Helenu Naďovičovú a pána JUDr. Petra Macáka.
Za:

8

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 22.02.2018.
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 22.02.2018 a 27.03.2018.
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3. Pripomienky poslancov a občanov
-

-

-

-

pani poslankyňa Ivana Benkovská sa informovala na elektrické drôty pri
detskom parku.
pani poslankyňa Paula Nováková sa informovala na riešenie chodníka – ulica
Glanec, veľa motorových vozidiel stojí na ceste a ľudia musia chodiť po zeleni,
o ktorú sa občania starajú.
pán starosta reagoval, že musí sa dať vypracovať projekt na chodník – ulica
Glanec.
pán Ján Fabian sa informoval na rozporuplné informácie, ktoré vedú po obci
ohľadne kanalizácie na ulici Bratislavskej a to, že kanalizácia nepôjde po
pravej strane smerom zo Senca do Blatného, a že sa musia prevŕtať na druhú
stranu. Pán Fabian tým chcel povedať, že spádovo je ťažké dostať sa na
druhú stranu a riešil to prečerpávačkou.
pán Marián Dugovič reagoval na kanalizáciu, že všetci v obci majú kanalizáciu
a na Bratislavskej ulici nie je.
pán starosta reagoval, že na Bratislavskej ceste kanalizácia ide po ľavej
strane smerom zo Senca do Blatného a vedie pod cestou, do žiadneho
zeleného pásu nesmie ísť kanalizácia.
pán Ing. Jozef Olša reagoval na kanalizáciu, že by sa musela spraviť nová
sonda na Bratislavskej ulici
pán starosta navrhol, aby si občania Bratislavskej ulici spísali žiadosť
na výstavbu kanalizácie na základe ktorej sa dá vypracovať projekt.
pani Zuzana Mihalovičová sa informovať na opravu cesty na Chorvátskej ulici
pán starosta reagoval, že na Chorvátsku ulicu nie je vypravovaná cenová
ponuka.
pán Tomáš Janský sa informoval na čistenie potoka a popadané stromy pri
potoku.
pán starosta reagoval, že sa informoval na povodí Dunaja kde mu bolo
odporučené, že nech si občania poriadok urobia sami.
pán Milan Drenina sa informoval na dopravné značenie na Družstevnej ulici
a čistenie cesty.
pán starosta reagoval, že značka je daná, obytné zóny 30.
pán Ľuboš Plecho sa informoval na dopravné značenie na trase smerom od
Trnavy do Šenkvíc pri parku.
pán starosta reagoval, že po obci sa maľujú dopravné značenia a menia sa
všetky značky po obci.
pán Jaroslav Šalkovič sa informoval, ak budú značky nové, či ich bude niekto
kontrolovať.
pán Ing. Jozef Olša sa informoval na spomaľovacie ostrovčeky.
pán starosta reagoval, že je vypracovaný projekt, ktorý sa ide posielať.
pán Štefan Bulavčiak sa informoval na odpustenie časti stočného, ktoré mu
nebolo schválené uznesením 3/2018.
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4.Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť pani Zuzany Minaričovej, bytom K Mrázovej doline 397/17, 900 82
Blatné o odkúpenie obecného pozemku, v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo
402/17, druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2.
Uznesenie č. 29/2018-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 Zuzany Minaričovej , bytom K Mrázovej doline
397/17, 900 82 Blatné o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Blatné
do osobného vlastníctva. Pozemok č. 402/17 o výmere 54 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa a dlhodobého užívania. Cena za m2 je 10 EUR.

Za:

9

Proti:

Zdržal sa:

0

0

4.2. Žiadosť pani Andrei Kročkovej s manželom Jozefom Kročkom, bytom
K Mrázovej doline 553/12A, 900 82 Blatné o odkúpenie obecného pozemku,
v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo 402/2.
Uznesenie č. 30/2018-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
neschvaľuje zámer: predaj pozemku pani Andrei Kročkovej s manželom Jozefom
Kročkom, bytom K Mrázovej doline 553/12A, 900 82 Blatné o odkúpenie obecného
pozemku v katastrálnom území Blatné do osobného vlastníctva.
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

4

Pani kontrolórka Zlatica Opáleková informovala poslancov, že od 01.04.2018 je
zmena v zákone. Vypočutie poradného hlasu komisie sa úplne vypúšťa.
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4.3. Žiadosť pána Ľuboša Matyašoviča, bytom Šarfická 292/53, 900 82 Blatné
o vydanie súhlasu na rozšírenie príjazdového mostíka k rodinnému domu – odvolanie
proti rozhodnutiu.
Uznesenie č. 31/2018-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,
900 82 Blatné o vydanie súhlasu na rozšírenie príjazdového mostíka k rodinnému
domu.

Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa:

0

4.4. Žiadosť pána Andreja Kakalíka, bytom Záhradná 562/11, 900 82 Blatné
o odkúpenie motorovej kosačky.
Uznesenie č. 32/2018-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 Andreja Kakalíka, bytom Záhradná
562/11, 900 82 Blatné o odkúpenie motorovej kosačky v hodnote 50 EUR.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

4.5. Žiadosť pána Jána Koňucha s manželkou Oľgou Koňuchovou, bytom Ondavská
2, 821 08 Bratislava o schválenie terénnej úpravy pozemku na ulici M. R. Štefánika,
na cestnej komunikácii vedenej v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo 402/2.
Uznesenie č. 33/2018-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 Jána Koňucha s manželkou Oľgou
Koňuchovou, bytom Ondavská 2, 821 08 Bratislava o úpravu terénu na ulici M. R.
Štefánika, na cestnej komunikácii vedenej v katastrálnom území Blatné, parcelné
číslo 402/2 so zatrávňovacích tvárníc.
Za:

9

Proti:

0

4

Zdržal sa: 0

4.6. Žiadosť snúbencov Michaely Hoffmanovej, bytom Hagarova 15, 831 51
Bratislava a Vladimíra Šuplatu, bytom Glanec 19, 900 82 Blatné o povolenie
k uzavretiu manželstva mimo úradnej sobášnej miestnosti a to v areáli streleckého
klubu Emel v obci Blatné dňa 18.08.2018.
Uznesenie č. 34/2018-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 snúbencov Michaely Hoffmanovej, bytom
Hagarova 15, 831 51 Bratislava a Vladimíra Šuplatu, bytom Glanec 19, 900 82
Blatné o povolenie k uzavretiu manželstva mimo úradnej sobášnej miestnosti a to
v areáli streleckého klubu Emel v obci Blatné dňa 18.08.2018.

Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa: 0

4.7. Žiadosť snúbencov Lenky Javorkovej bytom J. Farkaša 12, 903 01 Senec
a Dušana Maderiča, bytom Výhon 28, 900 25 Chorvátsky Grob o povolenie
k uzavretiu manželstva mimo úradnej sobášnej miestnosti a to v areáli penziónu na
Majeri v obci Kaplna dňa 22.09.2018.
Uznesenie č. 35/2018-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 snúbencov Lenky Javorkovej bytom J.
Farkaša 12, 903 01 Senec a Dušana Maderiča, bytom Výhon 28, 900 25
Chorvátsky Grob o povolenie k uzavretiu manželstva mimo úradnej sobášnej
miestnosti a to v areáli penziónu na Majeri v obci Kaplna dňa 22.09.2018.

Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa: 0

4.8. Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2018 po doplnení
prílohy na činnosť Dychovej hudby Šarfianka v Blatnom v celkovej výške 3000 EUR.
Uznesenie č. 36/2018-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
Dychovej hudbe Šarfianka v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na
činnosť v roku 2018 po doplnení prílohy, v celkovej výške 2 000,- EUR.
Za:

8

Proti:

1

5

Zdržal sa:

0

4.9. 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. 37/2018-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) neschvaľuje 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.

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

3

5. Rôzne
6.1. Žiadosť Okresného úradu, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01
Senec o sponzorský príspevok alebo upomienkové predmety pre ocenenie
súťažiacich na Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany 2018.
Uznesenie č. 38/2018-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“) neschvaľuje žiadosť Okresného úradu, odbor krízového riadenia,
Hurbanova 21, 903 01 Senec o sponzorský príspevok alebo upomienkové predmety
pre ocenenie súťažiacich na Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany 2018.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

6.2 Žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom v Prešove na projekt pre 8
ročného chlapca Marka o finančný dar v hodnote 40 – 50 Eur, ktoré budú použité na
zaplatenie nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení.
Uznesenie č. 39/2018-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“) neschvaľuje žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom v Prešove na
projekt pre 8 ročného chlapca Marka o finančný dar v hodnote 40 – 50 Eur, ktoré
budú použité na zaplatenie nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení.

Za:

7

Proti:

6

0

Zdržal sa: 2

6.3. Návrh Juraja Fialu, bytom 310/17, 900 82 Blatné o vytvorenie pracovnej komisií,
ktorá zabezpečí kontrolu meracích zariadení na vodné merače v každej domácnosti
Blatného, za účelom kontroly porušovania nariadení a o úpravu vodného stočného.
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“) berie na vedomie návrh Juraja Fialu, bytom Šarfická 310/17, 900 82
Blatné o vytvorenie pracovnej komisií, ktorá zabezpečí kontrolu meracích zariadení
na vodné merače v každej domácnosti Blatného, za účelom kontroly porušovania
nariadení.
Poslanci poverili starostu obce vypracovaním smernice o používaní verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Blatné.
6.4. Žiadosť Základnej školy, Šarfická 301, 900 82 Blatné o navýšenie počtu
oddelení ŠKD.
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“) berie na vedomie Základnej škole, Šarfická 301, 900 82 Blatné navýšenie
počtu oddelení ŠKD. Žiadosť sa bude riešiť pri úprave rozpočtu na rok 2018.
6.5. Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce Blatné
Uznesenie č. 40/2018-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 podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov schvaľuje zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného
hasičského zboru obce Blatné s účinnosťou od 01.01.2018
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

6.6. Menovanie Rastislava Pera za veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce
Blatné
Uznesenie č. 41/2018-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 podľa § 33 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov schvaľuje Rastislava Pera za veliteľa
dobrovoľného hasičského zboru obce Blatné

Za:

9

Proti:

0

7

Zdržal sa: 0

6.7. Žiadosť STK o vybudovanie telocvične na školskom dvore.
Uznesenie č. 42/2018-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 vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu
telocvične. Obecné zastupiteľstvo poveruje pána Vojtecha Horvátha na vypracovanie
žiadosti o dotáciu.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

6.8. schválenie spoluúčasti pre výstavbu telocvične zmysle výzvy od Min. školstva
Uznesenie č. 43/2018-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 obecnom zriadení schvaľuje 10 % spoluúčasť na projekte – Rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

6. Záver
Starosta obce Rastislav Pero poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončil.

Starosta :
v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
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v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Helena Naďovičová

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

JUDr. Peter Macák

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