Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 28.11.2019

Prítomní: Rastislav Pero – starosta, poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová,
Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová,
Ing. Jana Dirgová, MSc. – hlavná kontrolórka
Ospravedlnený: Vojtech Horváth, Katarína Polakovičová
Neospravedlnený:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
Otvorenie, určenie zapisovateľa
Zloženie sľubu prvého náhradníka za poslanca do Obecného zastupiteľstva
Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zastupiteľstva
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
6.1 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pyšný
6.2 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pišný
6.3 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Rodičovské združenie ZŠ
6.4 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Miestny odbor Matice slovenskej
v Blatnom
6.5 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce DHZ Blatné
6.6 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Občianske združenie Stará škola 1894
6.7 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Slovenský zväz záhradkárov v Blatnom
6.8 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce DH Šarfianka Blatné
6.9 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce FK Blatné
6.10 Žiadosť o dotáciu Dobrá dedina Blatné
6.11 Žiadosť firmy PATÁK s.r.o. o súhlas s odpredajom časti pozemku pre
umiestnenie kioskovej transformačnej stanice
6.12 Žiadosť ZŠ Blatné o spísanie zmluvy o zverejnení majetku obce do
správy Základnej školy v Blatnom
7. Správa o výsledku kontroly poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Blatné v roku
2018 a ich následné vyúčtovanie
8. Rôzne
8.1 Schválenie členského ZMOS
8.2 Prerokovanie a schválenie návrhu projektu školskej jedálne a telocvične
8.3 Schválenie cenovej ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie na
cyklotrasu ,,Blatné – Senec“
8.4 Schválenie cenovej ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie pre
prechod pre chodcov križovatka Glanec – Bratislavská – Na Prosniská
9. Záver

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil pani Stanislavu Kubicovú.
2. Zloženie sľubu prvého náhradníka za poslanca do Obecného zastupiteľstva
Prvá náhradníčka, pani Mária Mókošová, zložila zákonom stanovený sľub, ktorý
potvrdila podpisom pod text sľubu.
SĽUB:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“
Po zložení sľubu si prevzala od pána starostu obce Osvedčenie o zvolení poslanca
a tým sa stáva plnohodnotným poslancom Obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 136/2019-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
Martina Kubicu a pani Ivetu Šarmírovú.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 137/2019-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 kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
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5. Pripomienky poslancov a občanov
Pán poslanec Vojtech Horváth:
1. Občania Blatného sa spytujú ako to vyzerá s materiálom, skladovaným už pár
rokov na obecnom pozemku oproti domu p. Feketovej, malo to byť v poriadku do
konca októbra alebo novembra??? Okrem toho občania postrehli konanie majiteľa
nehnuteľnosti, ktorý naviezol zeminu na asfaltovú komunikáciu, čím ju zúžil a
znečistil???
2. Asi pred mesiacom oproti domu č. 2 na Záhradnej ul., boli vykonané zemné práce
s pneumatickým pretlakom pod cestou z dôvodu zriaďovania elektrickej prípojky pre
príslušný pozemok. Bolo vydané povolenie na rozkopávku a vykonané vytýčenie
sietí??? Ak áno, kto skontroloval po ukončených prácach terénne úpravy, ktoré síce
urobili, no zhutnenie výkopu nebolo vykonané??? Nakoľko sa blíži zimné obdobie a
keďže príslušná asfaltová komunikácia nie je v pôvodnej šírke, takže sa využíva aj v
tomto momentálne blatistom úseku, hrozí znečisťovanie tejto cesty, prepadávanie sa
a určite nastanú komplikácie pri odpratávaní napadnutého snehu, atď.
Pán starosta odpovedal na konkrétne otázky:
1. Materiál , ktorý je na obecnom pozemku už pán likviduje na oplotenie, pán starosta
preverí.
2. Rozkopávkové povolenie bolo vydané na základe všetkých dodaných príloh, ktoré
boli súčasťou žiadosti.
Pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová pripomienkovala:
- občania na ul. Podhájskej sa sťažujú na státie motorového vozidla, ktoré býva
zaparkované na chodníku pred nehnuteľnosťou – prevádzka Pneuservis.
Pán starosta reagoval, že vyzve vlastníka prevádzky Pneuservis, aby tam
neparkovali motorové vozidlá.
Pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová informovala:
- poslanec SAS – poradca župana pre školstvo bol pozrieť ako vyzerá ZŠ
Pán poslanec Martin Kubica sa informoval:
- cenové ponuky na výmenu okien ZŠ
Pán starosta oboznámil poslancov o cenových ponukách, ktoré prepošle poslancom.
Pán Ing. Jozef Olša pripomienkoval a navrhoval:
- navrhuje ako zamaskovať 2 veľké škvrny na vzhľade obce, šlo o čiastočné
zakrytie ruín domov pri hlavnej ceste. Náklady by ostali ako vecné bremeno na
dotknutých nehnuteľnostiach a pri predaji, búracom povolení by boli obci
uhradené.
- upozornil, že Šenkvická cesta teraz vyzerá pekne, ale vzhľadom na tvar
priekop je to trvalo neudržateľné. Už teraz dno priekop je vyššie ako priepusty
a bude sa to zhoršovať. Bolo by potrebné minimálne vydlaždiť dno priekopy
a upraviť tvar priekopy. Cesta je v správe OSC.
- cesta ku háju a do strelnice je našimi občanmi hodne využívaná na
prechádzky a venčenie psov, v súčasnosti však pripomína autokros. Cesta je
kamenistá a autá idúce do strelnice a z nej to často preháňajú s rýchlosťou
a ohrozujú občanov. Pán Ing. Olša navrhuje na začiatku a pri kríži osadiť
značku zákaz obmedzujúca rýchlosť na max 40 (30km/h).
- z pracovníkov Obecného úradu je potrebné určiť pracovníka zodpovedného za
sledovanie jednotlivých výziev – ministerstiev, VÚC, nadácií.....
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Napríklad teraz beží výzva na budovanie vodovodov a kanalizácie pre obce do
2000 obyvateľov
- majetok obce – v obci sa nájde dosť pozemkov, ktoré sú majetkom obce, ale
využívajú ich občania. Je potrebné, dať vyhotoviť ich zoznam a ponúknuť ich
na odpredaj pokiaľ je to v súlade s platným územným plánom.
- protihlukové opatrenia – na rozhraní chotárov (smer Čataj, Senec...) sa
nachádzajú stromy a kríky, tieto je potrebné doplniť tak, aby vytvorili
protihlukovú stenu a stenu proti prachu, nakoľko sa v obci zvýši počet
prechádzajúcich vozidiel (činnosť vhodná pre poľovníkov?)
- využitie obecným pozemkov – keďže vzrastá počet záujemcov o výstavbu RD
v obci aj vďaka napojeniu obce na diaľnicu je potrebné: vyhotoviť zoznam
majiteľov pozemkov podľa územného plánu (objednať u geodetov), vyhotoviť
PD zóny (napr. Na Pustáky, K Mrázovej doline...), dať vyhotoviť PD
inžinierskych sietí (NN, voda, kanalizácia, cesty), ponúknuť celý projekt na
realizáciu ďalej organizácií...
Pani Anna Kovačičová reagovala, že veľa sa v našej obci spravilo z obecných
peňazí.
Pán poslanec Martin Kubica sa informoval:
- doriešenie vodného a stočného – rozposielanie výpovedí starých zmlúv
Pani Mária Takáčová sa informovala:
- cesta na Chorvátskej ulici, je to veľmi nebezpečná cesta, bolo by dobré ak by
tam bola značka jednosmerka
Pán starosta reagoval, že chcel by to budúci rok, ak budú financie.
Pani Mgr. Monika Korenčiová informovala:
- ako majú občania fakturované stočné ak nepodpísali novú zmluvu, občania sa
sťažujú na vodné a stočné, Obecný úrad zle vysvetľuje občanom zmeny
stočného.
Pani kontrolórka Ing. Jana Dirgová, MSc vysvetlila postup sťažnosti občanov za
stočné – smerné čísla.
Pán Rastislav Fukas reagoval, že v zmluve nie je písané či máme studňu, alebo
nemáme studňu, ale reálnu a nereálnu spotrebu.
Pani Mgr. Marta Gašajová navrhla, aby sa dalo občanom na vedomie, že pokiaľ bude
obec spravovať vodovod, z ďaleka sa nepribližujeme k cenám v okolí.
Pani Mgr. Monika Korenčiová:
- do 04.10.2019 nedostala písomné odpovede na interpelácie
Pán starosta reagoval, že na Obecnom zastupiteľstve odpovedal na interpelácie, kde
bolo pustené aj nahrávanie, tak z toho dôvodu nemusí odpovedať písomne na
interpelácie.
- Zverejnenie smernice a súhrne správy – kvartálne
Starosta obce reagoval, že všetko je zverejnené na stránke.
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6.1 Žiadosť p. Dezidera Pyšného, bytom Mlynská 146/2, Blatné o odkúpenie
obecného pozemku, parc. č. 404/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2
v k. ú. Blatné.
Uznesenie č. 138/2019-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 p. Deziderovi Pyšnému , bytom Mlynská 146/2, Blatné
o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Blatné do osobného
vlastníctva. Pozemok č. 404/3 o výmere 230 m2 z dôvodu osobitného zreteľa a
dlhodobého užívania. Cena za m2 je 10 EUR, s tým že v zmluve bude zriadené
vecné bremeno.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.2 Žiadosť p. Jána Pišného, bytom Šarfická 131/76, Blatné o odkúpenie časti
obecného pozemku, parc. č. 404/43 v k. ú. Blatné.
Uznesenie č. 139/2019-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) odročuje žiadosť p. Jánovi Pišnému , bytom Šarfická 131/76, Blatné
o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Blatné do osobného
vlastníctva. Pozemok č. 404/43 o výmere 87 m2 z dôvodu osobitného zreteľa –
súčasť stavby, z dôvodu, že nebol vypracovaný znalecký pozemok a geometrický
plán.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.3 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Rodičovské združenie ZŠ
Uznesenie č. 140/2019-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
Rodičovského združenia ZŠ o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2020
na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 3000 EUR, z dôvodu neschválenia
rozpočtu obce na rok 2020.
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Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.4 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Miestny odbor Matice slovenskej v Blatnom.
Uznesenie č. 141/2019-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
Miestneho odboru Matice slovenskej v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na rok 2020 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 800 EUR, z dôvodu
neschválenia rozpočtu obce na rok 2020.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.5 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce DHZ Blatné.
Uznesenie č. 142/2019-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 DHZ
Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2020 na svoju činnosť
v Blatnom v celkovej výške 1500 EUR, z dôvodu neschválenia rozpočtu obce na rok
2020.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.6 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Občianske združenie Stará škola 1894.
Uznesenie č. 143/2019-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
Občianskeho združenia Stará škola 1894 o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné
na rok 2020 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 2 500 EUR, z dôvodu
neschválenia rozpočtu obce na rok 2020.
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Za:

7

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.7 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Slovenský zväz záhradkárov v Blatnom.
Uznesenie č. 144/2019-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 Slovenského
zväzu záhradkárov v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2020
na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 1 000 EUR, z dôvodu neschválenia
rozpočtu obce na rok 2020.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.8 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce DH Šarfianka Blatné.
Uznesenie č. 145/2019-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 DH
Šarfianka Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2020 na svoju
činnosť v Blatnom v celkovej výške 5 000 EUR, z dôvodu neschválenia rozpočtu
obce na rok 2020.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.9 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce FK Blatné.
Uznesenie č. 146/2019-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 FK
Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2020 na svoju činnosť
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v Blatnom v celkovej výške 8 000 EUR, z dôvodu neschválenia rozpočtu obce na rok
2020.
Za:

7

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.10 Žiadosť o dotáciu Dobrá dedina Blatné.
Uznesenie č. 147/2019-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 Dobrá
dedina Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2020 na svoju
činnosť v Blatnom v celkovej výške 3 000 EUR, z dôvodu neschválenia rozpočtu
obce na rok 2020.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.11 Žiadosť firmy PATÁK s.r.o. o súhlas s odpredajom časti pozemku pre
umiestnenie kioskovej transformačnej stanice.
Uznesenie č. 148/2019-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 zámer predaja firmy PATÁK s.r.o. o súhlas s odpredajom časti
pozemku pre umiestnenie kioskovej transformačnej stanice, s podmienkou
vypracovania geometrického plánu, znalecký posudok a osadenie transformačnej
stanice. Predbežná cena za m2 je 30 EUR.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.12 Žiadosť ZŠ Blatné o spísanie zmluvy o zverejnení majetku obce do správy
Základnej školy v Blatnom.

8

Uznesenie č. 149/2019-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) odročuje žiadosť ZŠ Blatné o spísanie zmluvy o zverejnení majetku obce
do správy Základnej školy v Blatnom, z dôvodu preverenia danej školskej správy na
Školskom úrade.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
7. Správa o výsledku kontroly poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Blatné
v roku 2018 a ich následné vyúčtovanie.
Pani kontrolórka Ing. Jana Dirgová, MSc predniesla správu o výsledku kontroly
poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Blatné v roku 2018 a ich následné vyúčtovanie.
Navrhuje zmenu VZN – dotácie organizáciám
Uznesenie č. 150/2019-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 berie na vedomie správu
o výsledku kontroly poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Blatné v roku 2018 a ich
následné vyúčtovanie, s pripomienkou zvolať predsedov organizácií k vysvetlením
žiadosti a vyúčtovaniu dotácií v termíne január 2020.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
1) STANOVISKO ku Správe o kontrole poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Blatné.
Vzhľadom k tomu, že som bola navrhovateľkou vykonania tejto kontroly, dovoľte sa mi k nej
vyjadriť. Vzdala som sa svojho poslaneckého mandátu nie preto, že by som nechcela aktívne
pomáhať našej dedine, ale zistila som, že ani po 5 rokoch sa nedá nastaviť spolupráca
s pánom starostom a niektorými poslancami tak aby sa dodržiavali zákony. Ak chceme mať
slušné Slovensko a krajšiu obec musíme začať od seba. Aj táto kontrola je toho dôkazom.
Moja snaha upozorniť na porušovanie zákonov, netransparentné používanie našich peňazí zo
strany starostu obce a niektorých poslancov, bola vnímaná a hlavne prezentovaná ako neustále
negatívne zasahovanie do činnosti obecného úradu a vedenia obce.
Už 29.1.2019 som prvýkrát upozornila starostu obce a obecné zastupiteľstvo, že predložené
žiadosti o dotácie sú v rozpore s VZN 2/2017.
OcZ prijalo k tomuto upozorneniu uznesenie č.2/2019 až 10/2019 s podmienkou, že Zmluvy
budú podpísané so žiadateľmi až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017
(doloženie potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
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Napriek tomu, že niektoré OZ podmienky splnili starosta obce s nimi zmluvu nepodpísal
(ZRPŠ, Stará škola...), čím porušil VZN 2/2017 – to sa napr. v tejto správe neobjavilo.
Následne som predložila INTERPELACIU na zasadnutie OcZ dňa 28.2.2019
„Žiadam starostu obce aby na najbližšie zastupiteľstvo obce 28.2. 2019 písomne predložil
vyjadrenie ako je možné, že nezabezpečil riadne plnenie VZN 2/2017.“
ODPOVEĎ: Nie som zodpovedný za VZN 2/2017
„Žiadam starostu obce aby na najbližšie zastupiteľstvo obce 28.2. 2019 spolu s hlavnou
kontrolórkou obce vykonal vecnú kontrolu dokladov, ktoré boli prijaté na zúčtovanie dotácií z
rozpočtu obce za rok 2018. Následne písomne predložil prehľad, ktorým žiadateľom boli
vystavené zmluvy na čerpanie dotácií 2019.“
ODPOVEĎ:
Ja nemám čo kontrolovať nie som poverená osoba a ani mi to nevyplýva z VZN 2/2017 je to
zavádzanie poslancov a občanov. Starostovi jednotlivý poslanec nemôže určovať termíny nie
som zamestnanec poslanca ale štatutár obce.
Nasledovalo zastupiteľstvo 28.3.2019, kde bola predložená kontrola Finančnej komisie, ktorá
mala zasadať 6.3.2019 a jej jedinou úlohou bolo skontrolovať žiadosti a zúčtovanie dotácií za
rok 2017/18. Napriek tomu, že som bola členkou finančnej komisie rovnako ako poslankyňa
Katarína Polakovičová nebola som na túto komisiu prizvaná. Finančná komisia v zložení
Jozef Farkaš, Anna Kubicová a Helena Naďovičová, Iveta Šarmírová konštatovala, že všetky
dotácie boli správne predložené a zúčtované. Zo zvukového záznamu ( 0328_194536 čas
12:30 – 19:40) zo zasadnutia OcZ prítomní konštatovali, že som ako poslankyňa porušila
niekoľko predpisov a zákonov a občanov som zavádzala.
Následne na OcZ 25.4.2019 bola opätovne otázka správnosti dodržiavaná VZN2/2017
otvorená. Opäť po zavádzajúcej diskusii (zvukový záznam 0425_171436 1:38:15 -1:39) bolo
prijaté uznesenie č. 62/2019 pre všetky organizácie naraz na vyplatenie schválených
dotácií, čím bolo porušené VZN2/2017.
2) VÝZVA
Po prečítaní predloženej Správy o kontrole dotácií sa potvrdilo, že vo všetkých bodoch som
ako poslankyňa mala právo a povinnosť poukazovať na nedodržiavanie finančnej kontroly
podľa zákona zo strany obecného úradu a štatutárneho zástupcu obce pána starostu.
Nedodržanie povinnosti finančnej komisie vykonať vecnú a obsahovú kontrolu správnosti
prijatých žiadosti a zúčtovaní, ktorá jej vyplýva zo VZN 2/2017.
Keďže nejde o prvé zlyhanie a ani prvý doložený príklad o netransparentnom a povrchnom
prístupe starostu ku správe verejných financií v rozpore so zákonom, vyzývam starostu obce
Rastislava Pera, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii. Žiadam ho o vyvodenie
zodpovednosti za svoje zlyhanie pri kontrole dotácií, a to nie len v prípade roku 2018 ale aj
všetky roky predtým. Za prebranie zodpovednosti za neoprávnené čerpanie peňazí obce pri
zateplení požiarnej zbrojnice, za nedodržanie zákona o VO v tomto ale aj v ďalších
konaniach, za nedodržanie 30 dňovej lehoty na odpoveď na Interpeláciu zo dňa 4.10.2019, za
zavádzanie občanov pri predaji obecného majetku, za neschopnosť pri zavádzaní nových
zmlúv pri vodnom – stočnom, a za iné zdokladované nedodržiavanie zákonov a predpisov,
ktoré vyvrcholilo nepodpísaním uznesenia o znížení platu starostu.
Žiadam starostu obce Blatné Rastislava Pera, aby do 2.12.2019 odstúpil zo svojej funkcie.
V opačnom prípade budem nútená svoje podklady postúpiť príslušných orgánom, čo bude
mať dopad nielen na jeho osobu ale aj na financie obce Blatné.
Žiadam tiež o zverejnenie Správy o kontrole o požiarnej zbrojnici a tiež dnešnej kontroly
o dotáciách na web - stránke obce.
Mgr. Monika Korenčiová, občan

V Blatnom 28.11.2019
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8. Rôzne
8.1 Schválenie členského ZMOS.
Uznesenie č. 151/2019-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 platobný výmer na úhradu členského príspevku do Združenia
miest a obcí Slovenska na rok 2020 vo výške 304,72 EUR.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
8.2 Prerokovanie a schválenie návrhu projektu školskej jedálne a telocvične.
Uznesenie č. 152/2019-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) odročuje návrh projektu školskej jedálne a telocvične, z dôvodu
neschválenia rozpočtu obce na rok 2020.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
8.3 Schválenie cenovej ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie na
cyklotrasu ,,Blatné – Senec“.
Uznesenie č. 153/2019-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 cenovú ponuku na spracovanie projektovej dokumentácie na
cyklotrasu ,,Blatné – Senec“, na vypracovanie štúdie v hodnote 800 EUR.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Pán Martin Košara sa informoval, či v budúcnosti obec plánuje chodník pre chodcov
cintorín – Slnečná ulica, aspoň provizórne (makadam).
Občania Slnečnej ulice sú ochotný prispieť, ak by sa dohodli s obcou.
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Pán starosta reagoval, že sa tam nachádzajú súkromné pozemky.
8.4 Schválenie cenovej ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie pre
prechod pre chodcov križovatka Glanec – Bratislavská – Na Prosniská.
Uznesenie č. 154/2019-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 cenovú ponuku na spracovanie projektovej dokumentácie pre
prechod pre chodcov križovatka Glanec – Bratislavská – Na Prosniská.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Uznesenie č. 155/2019-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) žiada starostu obce o výmenu 6 ks okien ZŠ – počítačová učebňa a VI.
trieda spôsobom verejného obstarávania.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Ústna žiadosť pána Tomáša Janského. Menovaný by chcel pracovať ako aktivista
finančnej a stavebnej komisie.
Uznesenie č. 156/2019-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 ústnu žiadosť pána Tomáša Janského pracovať ako aktivista
finančnej a stavebnej komisie.
Za:

1

Proti:

5

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Magdaléna Dugovičová
Menný zoznam poslancov, ktorí boli proti:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Lukáš Poór
Toto uznesenie nebolo schválené.
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Pani Mgr. Monika Korenčiová navrhuje, aby poslanci Obecného zastupiteľstva
schválili odmenu hlavnej kontrolórke za dobre vykonanú prácu.
Uznesenie č. 157/2019-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 mimoriadnu odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 600
EUR.
Za:

7

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
9. Záver
Starosta obce Rastislav Pero poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončil.
Podrobnejšia rozprava k prerokovávaným bodom programu bude dostupná na
zverejnenej nahrávke na stránke www.blatne.sk

Starosta :
v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Martin Kubica

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

Iveta Šarmírová

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