Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 21.09.2018
Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Naďovičová, Ivana
Benkovká, Vojtech Horváth, Ing. Martin Tomčala, Mgr. Monika Korenčiová, Paula
Nováková, JUDr. Peter Macák, Jozef Farkaš, Mgr.Tomáš Štellár,
Ospravedlnený:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť p. Návratkovej o majetkovoprávne vysporiadanie
4.2. Žiadosť Ing. Feketeovej o úpravu trávnatej plochy
4.3. Žiadosť firmy DOXX bet o súhlasné stanovisko – obnovenie platnosti
licencie
4.4. Žiadosť FK Blatné o udelenie dotácie
4.5. Žiadosť p. Ing. Tomašoviča o odkúpenie obecného pozemku
4.6. Žiadosť pani Matiašovičovej o odpustenie poplatku za stočné
5. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly pokladne
a pokladničných dokladov za 1. polrok
6. Návrh Všeobecné záväzné nariadenie obce Blatné o výške mesačných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených
obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom
7. Návrh na Všeobecné zmluvné podmienky na výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v obci Blatné
8. Rôzne
9. Záver

1.
2.
3.
4.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov pána JUDr. Petra Macáka a pani Paulínu Novákovú .
Uznesenie č. 67/2018-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 pána
JUDr. Petra Macáka a pani Paulínu Novákovú.
Za:
8
Proti:
Uznesenie č. 68/2018-Z

0

Zdržal sa: 0

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) schvaľuje doplniť do programu žiadosti fyzických a právnických osôb 4.6.
Žiadosť pani Matiašovičovej o odpustenie za stočné.
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 26.07.2018.
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 26.07.2018.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Na poslednom stretnutí Spolku rodičov pri MŠ v Blatnom vzišli z diskusie s
prítomnými rodičmi nasledovné podnety:
1) vyznačenie miest na parkovanie pred MŠ
2) zavretie areálu počas verejných akcii (žiaľ ten je nevedno prečo otvorený a opäť
došlo k zničeniu preliezok, ktoré Spolok nateraz budú stáť 4000Eur)
3) oprava vstupnej posuvnej brány, ktorá je zničená
4) kruhový objazd, resp. otočku autobusom, tak aby sa postupne odklonila
autobusová doprava z ulice Glanec na Šarfickú ulicu
5) spomaľovače na Bratislavskej ulici
- pán starosta reagoval, že na vyznačenie miest na parkovanie pred MŠ musí dať
vypracovať projekt, kde sa bude musieť riešiť celá ulica Antona Vosátka
- pán starosta informoval poslancov a občanov, že bránka býva zamknutá cez týždeň
a nevie o tom, kto by mohol bránku počas akcií odomykať
- pán poslanec JUDr. Peter Macák reagoval, že by sa tam mohol dať kamerový
systém
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová navrhla osvetlenie MŠ a tabuľu s názvom
„Zákaz vstupu!!!“
- pani poslankyňa Paula Nováková informovala poslancov a občanov, že z prednej
strany je bránka nízka, ktorú ľahko väčšie deti prelezú
- pán Radomír Strihovský navrhol stráženie objektu počas akcií
- pán starosta reagoval, že najlepšie riešenie bude, ak sa dá spraviť dvojkrídlová
brána s bránkou
- pán starosta reagoval, že kruhový objazd podľa dopravného inžiniera sa nezmestí
a musí byť vystavaný
- pán poslanec Vojtech Horváth reagoval, že je to dobrá myšlienka
- pani Mgr. Katarína Polakovičová reagovala, že treba to riešiť s autobusovou
dopravou Slovak Lines
- pán poslanec Ing. Martin Tomčala reagoval, že po ulici Šarfickej sa zle nadbieha
autobusom
- pán starosta reagoval, že spomaľovače na Bratislavskej ulici máme vyprojektované,
tento mesiac sa dávajú na schvaľovanie dotknutým inštitúciám
- pani poslankyňa Helena Naďovičová informovala, že pri parku Andreja Hlinku je
zložené drevo na obecnom pozemku
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- pani Michaela Masaryková sa pýtala, že či má pán starosta ako veliteľ hasičov
povolenie od majiteľov (Tomkový a Janský) na detskú súťaž, ktorá sa koná dňa
06.10.2018
- pán starosta, reagoval, že na túto súťaž je dohodnutý s rod. Demovičovou, ktorá sa
stara o pozemok
- pani Michaela Masaryková žiada vybudovať dlažbu na ulici Alojza Végha pred
rodinným domom č. 365 a to na základe, že im bola vybudovaná prečerpávačka pred
rodinným domom
- pán starosta reagoval, že pred rodinným domom je vybudovaná prečerpávačka
a nikto z rodinného domu nie je napojený na kanalizáciu
- pani poslankyňa Ivana Benkovská informovala, že na Šenkvickej ulici je položená
rúra a odstavené motorové vozidlá na zástavke a ľudia nemôžu nastupovať do
autobusu
- pán starosta reagoval, že rúra na Šenkvickej ulici nie je položená priamo na
zástavke, bude použitá na kanalizáciu a o parkovaní motorových vozidlách nič nevie
- pán poslanec Ing. Martin Tomčala sa informoval na poklop pri Lurdskej jaskyni a na
odstavené motorové vozidlo značky Felicia na Bratislavskej ulici
- pán poslanec JUDr.Peter Macák informoval, že majiteľ motorového vozidla je
bezdomovec z Trnavy, výzva sa mu dala na čelné sklo motorového vozidla, lehota je
60 dní, až potom sa môže motorové vozidlo odstrániť
- pán poslanec Vojtech Horváth sa informoval na križovatku Chorvátska ulica –
Antona Vosátka – Glanec nie je vidieť, keď sa vychádza z ulice Chorvátska, je tam
zelený plot a kríky
- pani poslankyňa Ivana Benkovská informovala, že treba pokosiť na ulici Šarfická
oproti Vinotéke
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa pýtala, že prečo nie sú zverejňované
prílohy k zmluvám na internetovej stráne, ďalej žiada starostu o poslanie kontroly
NKÚ a dokumentáciu prístavby MŠ
- pán poslanec JUDr. Peter Macák sa vyjadril k dokumentácii prístavby MŠ
- pán Radomír Strihovský sa informoval, že ako mohol byť robený znalecký posudok
MŠ, ak je stavba zlá
- pán poslanec JUDr. Peter Macák reagoval, že znalec vyhotoví znalecký posudok na
materiál a prácu, či je budova v dobrom alebo v zlom stave
4.Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť pani Ľubici Návratkovej, bytom Záhradná 324/27, 900 26 Slovenský
Grob o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti – pozemku, k. ú. Blatné.
Uznesenie č. 69/2018-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 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 odročuje žiadosť pani Ľubici Návratkovej, bytom Záhradná
324/27, Slovenský Grob o majetkovoprávne usporiadanie odplatným prevodom
nehnuteľnosti – pozemku, parc. reg. ,,C“ KN č. 402/163 v k. ú. Blatné – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 10 m2.

Za:

9

Proti:

0

3

Zdržal sa:

0

4.2. Žiadosť Ing. Veroniky Feketeovej, bytom Šarfická 104/26, Blatné o úpravu
trávnatej plochy.
Uznesenie č. 70/2018-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 Ing. Veroniky Feketeovej, bytom Šarfická
104/26, Blatné úpravu trávnatej plochy zatrávňovacími blokmi.
Za:

5

Proti:

1

Zdržal sa:

3

4.3. Žiadosť firmy DOXX bet s.r.o., so sídlom Kálov 356, Žilina o súhlasné stanovisko
– obnovenie platnosti licencie.
Uznesenie č. 71/2018-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 vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie
stávkovej hry na prevádzke z dôvodu obnovenia platnosti licencie firme DOXX.
Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa:

0

4.4. Žiadosť FK Družstevník Blatné o udelenie dotácie.
Uznesenie č. 72/2018-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 FK
Družstevník Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné v celkovej výške 1700
Eur vzhľadom k výnimočnej situácii futbalového klubu.

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

2

4.5. Žiadosť pána Ing. Vlastimila Tomašoviča, bytom Šarfická 123/56, Blatné
o odkúpenie časti obecného pozemku p. č. 283/2 k. ú. Blatné vo výmere cca 294 m2.
Uznesenie č. 73/2018-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: predaj pánovi Ing. Vlastimilovi Tomašovičovi, bytom Šarfická
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123/56, Blatné o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Blatné do
osobného vlastníctva.
Toto uznesenie nebolo schválené.
Za:

0

Proti:

8

Zdržal sa:

1

4.6. Žiadosť pani Dagmary Matiašovičovej, bytom Hoštáky 388/11, Blatné
o odpustenie poplatku za stočné.
Uznesenie č. 74/2018-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 pani Dagmare Matiašovičovej, bytom Hoštáky
388/11, Blatné o odpustenie poplatku za stočné – priemer troch období.
Za:

7

Proti:

2

Zdržal sa:

0

5. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly pokladne
a pokladničných dokladov za 1. polrok 2017
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 v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce a výsledku kontroly
pokladne a pokladničných dokladov za 1. polrok 2017.
6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Blatné o výške mesačných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom
Uznesenie č. 78/2018-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 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Blatné
o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ
v Blatnom.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

7. Návrh na Všeobecné zmluvné podmienky na výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v obci Blatné
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Uznesenie č. 79/2018-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 Návrh na Všeobecné zmluvné podmienky na výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadových vôd
verejnou kanalizáciou v obci Blatné s alternatívou č. 1 s doplnením bodu 9.
Za:

8

Proti:

Zdržal sa:

0

1

8. Rôzne
8.1. Úprava rozpočtu v Základnej škole rozpočtovým opatrením č. 2/2018
Uznesenie č. 75/2018-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 v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov schvaľuje úpravu rozpočtu v Základnej škole rozpočtovým opatrením č.
2/2018.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

8.2. Úprava rozpočtu obce Blatné rozpočtovým opatrením č. 3/2018
Uznesenie č. 76/2018-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 v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov schvaľuje úpravu rozpočtu obce Blatné rozpočtovým opatrením č. 3/2018.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

8.3. Čerpanie rezervného fondu
Uznesenie č. 77/2018-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom po prerokovaní úpravy rozpočtu schvaľuje
čerpanie rezervného fondu obce v roku 2018 vo výške 150 000,-- Eur.
Finančné prostriedky vo výške 108 035,-- Eur budú použité na úhrady faktúr
dodávateľovi USD Lučenec, s.r.o., Skladištná 4980, Lučenec 1 na základe Zmluvy
o dielo zo dňa 13.12.2017 – názov diela:
Splašková kanalizácia – dostavba, finančné prostriedky vo výške 41 965,-- Eur budú
použité na opravu havarijného stavu ciest na ulici Chorvátska, Kračice, K Mrázovej
doline, Záhradná.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
6

8.4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Blatné o nájme nehnuteľností –
pozemkov za účelom vybudovania parkovacích miest
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 berie na vedomie návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce
Blatné o nájme nehnuteľností – pozemkov za účelom vybudovania parkovacích miest.
Riešenie návrhu budeme riešiť na ďalšom zasadnutí OcZ.
8.5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Komisia konštatuje, že nemá také poznatky, ktoré by vyvolali pochybnosti o úplnosti
a pravdivosti informácií uvedených v predložených majetkových priznaniach starostu
obce a vedúcich zamestnancov.
Záver: Komisia potvrdzuje, že vyhodnotením majetkových priznaní bolo zistené, že
majetkové pomery nepresahujú súhrn platových pomerov a iných príjmoch starostu
obce a vedúcich pracovníkov obce.
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 záver z komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Pani poslankyňa Naďovičová sa informovala na žiadosť ohľadne získania dotácie na
telocvičňu.
Pán poslanec Horváth reagoval, že žiadosť o dotáciu bola neúspešná.
Pani Masaryková napadla písanie komentárov na facebooku, na stránke Dobrá dedina
Blatné.
Starosta obce Rastislav Pero poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončil.
Starosta :
v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
JUDr. Peter Macák

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

Paula Nováková

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