Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 28.02.2019

Prítomní: Rastislav Pero - starosta obce, poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna
Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin Kubica,
Iveta Šarmírová
Ospravedlnení: Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, PhDr. Zlatica Opáleková
Neospravedlnení:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Žiadosť o finančný príspevok OAZIS
4.2 Žiadosť o predbežný súhlas k odpredaju pozemku ZSDis
4.3 Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti p. Návratková
4.4 Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov p. Ožvald
5. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Obce Blatné PhDr. Zlatice Opálekovej ku
dňu 02.04.2019.
6. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Blatné, podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Blatné a náležitosti
prihlášky.
7. Schválenie plánu rokovaní na rok 2019
8. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci na rok 2019 –
predkladajú predsedovia jednotlivých komisii.
9. Rôzne
9.1 Návrh na udelenie ocenenia ceny Obce Blatné p. Mgr. Slezko
9.2 Návrh na udelenie ocenenia ceny Obce Blatné p. Mgr. Slezková
10. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil pani Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice
určil poslancov pána Jozefa Farkaša a pani Ivetu Šarmírovú.

Uznesenie č. 24/2019-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
Jozefa Farkaša a pani Ivetu Šarmírovú.
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Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová
Doplnenie bodov do programu
Uznesenie č. 25/2019-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 doplnenie bodov do programu:
9.3 Žiadosť o súhlas k zriadeniu obchodného miesta s terminálom on – line Pošta
Blatné
9.4 Žiadosť o vybudovanie spomaľovačov, vyspádovanie a vybudovanie cesty p.
Plecho
9.5 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 ZŠ Blatné
9.6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 ZŠ Blatné
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová

2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva.
2.1. Hlavná kontrolórka obce Blatné predložila správu o kontrole plnenia uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.01.2019.
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) odročuje kontrolu plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva v Blatnom zo dňa 29.01.2019 z dôvodu neprítomnosti hlavnej
kontrolórky.
3. Pripomienky poslancov a občanov
- starosta obce predniesol interpelácie, ktoré mu predložila pani poslankyňa Mgr.
Monika Korenčiová
Mgr. Monika Korenčiová, Šarfická 66, 900 82 Blatné
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážený pán
Rastislav Pero
Starosta obce Blatné
Vec: písomné stanovisko poslanca obecného zastupiteľstva k dodržiavaniu VZN 2/2017
§3
Všeobecné ustanovenia
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2) Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý:
a) podal žiadosť a jeho žiadosť spĺňa náležitosti stanovené týmto VZN,
b) ku dňu podania žiadosti nemá záväzky voči obci,
c) nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní,
d) predložil vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie a neuplynul termín na jeho predloženie.
Pozn. žiadosti o dotácie podľa tohto nariadenia predkladá starosta obce Blatné ako
štatutárny a zodpovedný orgán samosprávy na schválenie OcZ po splnení vyznačených
ustanovení.
§5
Podmienky poskytnutia dotácií
1) O poskytnutie dotácie možno žiadať len písomnou formou, a to na predpísanom
formulári, ktorého povinný vzor je prílohou tohto VZN (príloha č. 1).
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 s tými to
prílohami :
• stanovy organizácie
• zmluvu o zriadení účtu organizácie
• doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie
Pozn. starostu obce som upozornila po poslaneckej kontrole v januári 2019, že predložil
žiadosti, ktoré nespĺňali podmienky tohto VZN a písomne bol vyzvaný dotačnou komisiou
aby urobil nápravu.
§6
Schvaľovanie dotácií
1) Finančná komisia:
a) skontroluje a posúdi žiadosti o dotácie z pohľadu splnenia podmienok stanovených VZN,
b) pripraví odporúčanie na poskytnutie a pridelenie výšky dotácií v rámci schváleného
rozpočtu obce alebo odôvodnenie pri nepriznaní dotácie z dôvodu nesplnenia podmienok
stanovených VZN a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
c) predloží odporúčanie alebo odôvodnenie obecnému zastupiteľstvu.
Pozn. toto je možnosť pre pána starostu ako postupovať, ak niektorý poslanec má problém
s predloženými žiadosťami a zúčtovaniami.
§7
Zúčtovanie poskytnutých dotácií
1) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce tak ako je to
uvedené v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
2) Prijímateľ dotácie predkladá pri zúčtovaní dotácie originálne účtovné doklady spolu s ich
kópiami. Tieto poverený zamestnanec obce porovná, o zhode týchto dokladov vyhotoví na
predloženom súpise úradný záznam. Zároveň originál účtovného dokladu, ktorý sa v plnej
miere viaže k poskytnutým finančným prostriedkom a ktorý bol uznaný ako oprávnený,
označí úradnou pečiatkou obce s poznámkou: „zúčtované s rozpočtom obce Blatné vo
výške ................. EUR.“
Pozn. poverený zamestnanec (nemusí byť účtovník) porovná...nerobí kontrolu dokladov, iba
porovnanie s originálmi!
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3) Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať nasledovne:
- za akcie, ktoré sa uskutočnia do 30.11. kalendárneho roka treba vyúčtovať do 15.12.
príslušného roka a
- za akcie, ktoré sa uskutočnia do 31.12 kalendárneho roka vyúčtovať do 15.01.
nasledujúceho kalendárneho roka.
Pozn. toto je na zodpovednosti štatutárnych zástupcov, ktorý dotáciu prijali a zúčtovali.
4) Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo použije túto dotáciu na iný
účel ako bol určený v zmluve o poskytnutí dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce
najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom v zmluve na zúčtovanie. Nevyčerpané
finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním
dotácie.
5) V prípade, že z akcií uskutočnených v decembri príslušného roka vznikne preplatok
dotácie, tento je potrebné vrátiť do pokladne obecného úradu do 5.1. nasledujúceho roka.
§8
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) poslanci obecného zastupiteľstva,
Pozn. cez finančnú komisiu v prvom rade, cez kontrolu vykonanú ako poslanecký prieskum,
cez zastupiteľstvo
b) hlavný kontrolór obce Blatné,
Pozn. toto je jedna z hlavnej náplne práce kontrolóra obce!!!
c) poverený pracovník Obecného úradu Blatné.
Pozn. poverený pracovník kontroluje originály predložených dokladov s kópiami..viď vyššie.
2) Kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií vykonáva hlavný kontrolór obce a
účtovníčka obecného úradu.
Pozn. takúto kontrolu musí vykonať hlavný kontrolór obce ešte pred tým ako starosta
predloží žiadosti organizácií na schválenie OcZ na ďalší rok. Pritom nemusí mať hlavný
kontrolór na toto poverenie OcZ, pretože takáto kontrola vyplýva z bežnej náplne práce
kontrolóra obce.
Stanovisko poslankyne obecného zastupiteľstva v Blatnom:
Takže ak pán starosta chce poveriť pani účtovníčku Kišovú kontrolou takejto agendy mal tak
urobiť najneskôr do januárového zastupiteľstva, kde predkladal žiadosti na dotácie 2019.
Následne ak mal pochybnosti o zúčtovaní mohol požiadať finančnú komisiu a predovšetkým
hlavnú kontrolórku o stanovisko k predloženým zúčtovaniam. Ak by to oslovení odmietli
a starosta mal naďalej pochybnosti, resp. by oslovené organizácie doklady v stanovenom
termíne nedoložili mal požiadať obecné zastupiteľstvo aby poverilo hlavnú kontrolórku obce
na vykonanie úplnej finančnej a vecnej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce 2018.
Z dôvodu, že hlavná kontrolórka obce nevykonáva svoju funkciu riadne, včas a zodpovedne
dostali sme sa tam, kde sme sa dostali.
Za túto situáciu je v plnej miere zodpovedný starosta obce.
NIE JE MOŽNÉ ABY TERAZ CELÚ SVOJU ZODPOVEDNOSŤ PRENÁŠAL PÁN STAROSTA NA
ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU A V ČASOVEJ TIESNI VYTVÁRAL NEPRIMERANÝ TLAK
A POŽIADAVKY NA EKONÓMKU OBCE.
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Včera 21.2.2019 po mojej poslaneckej kontrole sa dostavila pani hlavná kontrolórka obce,
aby si podpísala dovolenku, ktorú vraj čerpá!
Toto považujem za hrubé porušenie pracovného pomeru. Do včerajšieho dňa by mala mať
pani kontrolórka v zmysle zákona absenciu v práci.
Zároveň predkladám INTERPELÁCIU na starostu obce.
Žiadam starostu obce aby na najbližšie zastupiteľstvo obce 28.2. 2019 písomne predložil
vyjadrenie ako je možné, že ako štatutárny zástupca obce dopustil takéto hrubé porušenie
pracovného poriadku obce.
Žiadneho porušenia poriadku obce som sa nedopustili je to výmysel pani poslankyne
Žiadam starostu obce aby na najbližšie zastupiteľstvo obce 28.2. 2019 písomne predložil
vyjadrenie ako je možné, že nezabezpečil riadne plnenie VZN 2/2017.
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.
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
V Blatnom: 22.2.2019
Mgr. Monika Korenčiová
- Pán starosta predložil vyjadrenie od právnika pána JUDr. Lipovského:
Vážený pán starosta,
k vyznačenému textu si dovoľujem uviesť nasledovné.
Podľa ust. § 18a ods. 8 písm. b) zákona o obecnom zriadení výkon funkcie hlavného
kontrolóra zaniká odvolaním z funkcie.
Podľa ust. § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže
odvolať hlavného kontrolóra ak je splnená čo len jedna zo zákonných podmienok.
Na základe tejto skutočnosti som toho právneho názoru, že pokiaľ je poslanec OZ
presvedčený, že tu existuje dôvod na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je
potrebné, aby v tejto veci konalo zastupiteľstvo, a to z toho dôvodu, že pracovný
pomer hlavného kontrolóra zaniká v prípade odvolania z funkcie zastupiteľstvo ex lege
teda priamo zo zákona. Táto skutočnosť vyplýva z ust. § 18a ods. 11 zákona o
obecnom zriadení.
Je potrebné totiž rozlišovať, že hlavný kontrolór ako zamestnanec obce podlieha
v pracovnoprávnych vzťahoch starostovi obce, ktorý s ním uzatvára pracovnú zmluvu,
avšak pokiaľ ide o jeho ustanovenie a odvolanie z výkonu funkcie je tu daná zákonom
právomoc nie starostovi, ale obecnému zastupiteľstvu.
Starosta teda nemôže podľa môjho názoru zrušiť pracovný pomer z hlavným
kontrolórom, nakoľko zákon o obecnom zriadení nespája s takýmto úkonom starostu
zánik funkcie hlavného kontrolóra. Funkcia hlavného kontrolóra totiž môže zaniknúť
len jedným zo spôsobov uvedených v ust. § 18a ods. 8 zákona o obecnom zriadení,
pričom je to obecné zastupiteľstvo, ktoré môže hlavného kontrolóra z funkcie odvolať
v zmysle ust. § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení.
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Podľa priloženého VZN v zmysle ust. § 6 bod 3 a 4 o pridelení dotácie nad 166 EUR
rozhoduje obecné zastupiteľstvo a podľa § 7 dotáciu zúčtuje obec – poverený
zamestnanec. Kontrolu následne vykonávajú subjekty v zmysle ust. § 8.
- pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová oboznámila poslancov a občanov
o zasadnutí komisie, kde si určili plán akcií na rok 2019, ďalej oboznámila
poslancov a občanov o opatrovateľskej službe v Blatnom
Predseda finančnej komisie pán Jozef Farkaš dal návrh na zrušenie komisie pre
dotácie a plánovanie.
Uznesenie č. 26/2019-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) zrušuje komisiu pre dotácie a plánovanie.
Za:

4

Proti:

3

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová
- pani Helena Naďovičová sa pýtala v akom stave je oprava ciest
- pán starosta informoval poslancov a občanov, že cesty sa dávali zameriavať,
geodet zameriaval chodník na ulici Šenkvická. Nové cesty sa budú robiť na ulici
Podhájska, Potočná, Mlynská, Lúčna. Budú sa robiť dve verejné obstarávania, zvlášť
na chodník a zvlášť na cesty, spraví sa výkaz – výmer a obecné zastupiteľstvo to
schvaľuje
- pán poslanec Vojtech Horváth žiada, aby sa dala odborne firme preveriť
kanalizácia, ktorá sa budovala na ulici Šenkvická
- pán Ing. Jozef Olša sa informoval koľko rokov je záruka na kanalizáciu, lebo
obvykle býva 5 rokov
- pán starosta reagoval, že záruka je 38 mesiacov a 26 000 zádržné
- pani Ivana Benkovská sa informovala na zber haluzovín pred potravinami CBA
- pán starosta reagoval, že zber haluzovín by mohol byť od 15.03.2019 – bude ešte
informovať
- pani Mgr. Marta Gašajová sa informovala aké projekty a návrhy majú poslanci na
tento rok
- starosta obce reagoval, že dostali sme 1000 EUR od nadácie ESET
- podala sa dotácia na BSK 12 200 EUR na revitalizáciu troch parkov
- ďalšie dve sa píšu na havarijný stav strechy na Obecnom úrade a dotácia na
kamerový systém vo výške 13 000 EUR
- vypisuje sa dotácia na rekonštrukciu multifunkčného ihriska
- podalo sa na schválenie spomaľovače: Šenkvická cesta, smer Kaplna a smer
Senec, čaká sa na vyjadrenie
- bola tu firma bezpečné prechody Bratislavská, cintorín, pred kostolom a pri ZŠ
- prechod Glanec - Na Prosniská je nevyhovujúci, prechod musí byť posunutý
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- pán poslanec Jozef Farkaš sa informoval na stravovanie ZŠ a MŠ
- pán starosta reagoval, že stravovanie v MŠ je v norme, ale ZŠ bude veľký nárast
stravníkov, stravovanie ZŠ dala návrh Stará škola, že by bola možnosť stravovania
v Starej škole
- pani Anna Kovačičová sa vzdala pozície aktivistky v komisií pre kultúru a sociálne
veci
- pán poslanec Martin Kubica sa pýtal, či by bolo možné v obci zaplatiť jedného
hospodára, ktorý by sa staral o futbalové ihrisko a zároveň aj vykonával správcu
cintorína
- pani Ing. Barbora Brunovská sa informovala na tabule Zákaz státia pred bytovkou
Antona Vosátka
- pán Štefan Demovič sa sťažoval, že rampa pod vodojemom smerom k obecným
studniam býva často otvorená a vyjazdená bočná cesta, ďalej sa informoval na státie
áut pri kaplnke a na chodníky - Šenkvická ulica
- starosta reagoval, že rampa sa bude zatvárať jama bude zasypaná, chodníky sa
dali naceniť a na ďalšom Obecnom zastupiteľstve sa to bude prejednávať
- pán Ing. Martin Tomčala sa informoval na zástavky na Bratislavskej ulici, sú
v dezolátnom stave a treba niečo s tým robiť
Ostatné pripomienky poslancov a občanov sú zverejnené na zvukovom
zázname – www.blatne.sk pri zápisnici zo dňa 28.02.2019.

4.1 Žiadosť o finančný príspevok OAZIS na prevádzku na rok 2019.
Predsedkyňa komisie pre kultúru a sociálne veci Magdaléna Dugovičová prešetrila
žiadosť a navrhla finančný príspevok zamietnuť.
Uznesenie č. 27/2019-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) neschvaľuje žiadosť o finančný príspevok OAZIS na prevádzku na rok
2019.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová
4.2 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava o predbežný
súhlas k odpredaju pozemku pre novú transformačnú stanicu.
Predseda stavebnej komisie Martin Kubica navrhol zamietnuť žiadosť.
Uznesenie č. 28/2019-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.
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002/2015 o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Blatné
neschvaľuje zámer prevodu vlastníctva a spôsob prevodu vlastníctva
Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava pre novú transformačnú
stanicu p. č. 1756/1.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová

4.3 Žiadosť pani Ľubici Návratkovej, bytom Záhradná 324/27, 900 26 Slovenský Grob
o majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - pozemku, v katastrálnom území Blatné,
parcelné číslo 402/163, druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2.
Uznesenie č. 29/2019-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 pani Ľubici Návratkovej, bytom Záhradná 324/27, 900 26
Slovenský Grob o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom území Blatné do
osobného vlastníctva. Pozemok č. 402/163 o výmere 10 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa, ktorý je dlhodobého užívania. Cena za m2 je 10 EUR.
Za:

7

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová
4.4 Žiadosť pána Mariána Ožvalda, bytom Na Prosniská 24/4, Blatné o odkúpenie
obecných pozemkov par. č. 2172/3 vo výmere 47 m2 a časť pozemkov 2172/2
v katastrálnom území obce Blatné.
Predseda stavebnej komisie Martin Kubica navrhuje schváliť predaj časti obecného
pozemku s podmienkou, že pán Ožvald si dá vypracovať geometrický plán.

Uznesenie č. 30/2019-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
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schvaľuje zámer prevodu vlastníctva a spôsob prevodu vlastníctva pána Mariána
Ožvalda, bytom Na Prosniská 24/4, 900 82 Blatné o odkúpenie časti obecných
pozemkov v katastrálnom území Blatné do osobného vlastníctva. Predbežná cena za
m2 je 10,00 EUR.
Za:

6

Proti:

Zdržal sa:

0

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
5. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Obce Blatné PhDr. Zlatice
Opálekovej ku dňu 02.04.2019.
Vážený pán starosta a obecné zastupiteľstvo,
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra vo Vašej obci má viacero dôvodov... Jeden
z nich je, že už viac nechcem byť súčasťou boja medzi obecným zastupiteľstvom
(respektíve nemenovanej poslankyne) a starostom obce. Z môjho pohľadu je to
presadzovanie vlastných priorít, napádanie, obviňovanie a znevažovanie mojej práce
či zamestnancov obce. Podľa môjho názoru si niektorí poslanci neplnia mandát
poslanca a už vôbec nedodržujú rokovací poriadok Vašej obce. Zabúdate na jednu zo
základných vecí a to ,že ste boli volení Vašimi občanmi a máte sa podľa toho aj
správať t.j. dodržiavať etický kódex poslanca. Dlhé monológy, ktoré vedú niektorí
poslanci vôbec neriešia situáciu a daný problém, takže sú bezvýznamné. Viacero
výrokov, ktoré zazneli na obecnom zastupiteľstve nie sú zaznamenané v zápisniciach
napr. moje argumenty, čo sa týkajú mojej práce upozornenia viacerých porušení
zákonov a podobne. Moje hodnoty mi nedovolia viac vykonávať vo Vašej obci túto
funkciu i keď mojej pracovný prístup bol zďaleka nad pomery napr. i tým, že som Vám
vypracovala všeobecne záväzné nariadenia obce, rokovací poriadok, zásady
odmeňovania poslancov, zásady nakladania s majetkom obce, zásady nakladania
s finančnými prostriedkami.

Znevažovanie mojej práce ma uráža a neustále

vysvetľovanie zákonov mi berie zbytočne sily (napr. To, že neovládate základné
právne predpisy ako napr. zákona č. 357/2015 Z.z a zákon č. 369/90 Zb. podľa ktorých
vykonávam moje kontroly a taktiež metodické usmernenia MVSR, čo bolo zrejmé na
predchádzajúcom OZ, kde nemenovaná poslankyňa si vymyslela paragraf). To, že ma
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niektorý poslanec dovolím si napísať, že napáda aké sú moje kontroly nedôsledné
a ako si moju prácu vykonávam len formálne bola posledná kvapka. Ja si za svojou
prácou stojím. Už som sa len pousmiala, keď som si prečítala Vašu poslednú
zápisnicu. Keď chcete hlavného kontrolóra upozorniť na porušenie a tým ho následne
odvolať musíte mať dôvod. Keďže ten dôvod zjavne nemáte, nevedeli ste ho dať ani
do uznesenia o čom svedči uznesenie č. 23/2019 To, že je predmetné uznesenie
protizákonné a súce pre prokurátora to Vám snáď písať nemusím. Ja už len prajem
občanom Blatného, aby správne odovzdali svoj hlas v ďalších voľbách.....Zároveň Vás
žiadam, aby moje odôvodnenie bolo zverejnené na Vašej webovej stránke a prečítané
na ďalšom obecnom zastupiteľstve.
S pozdravom 11.02.2019

PhDr. Zlatica Opáleková

Uznesenie č. 31/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 18a ods. 9 písm. a.)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení) odvolávajú z funkcie hlavného kontrolóra obce Blatné
z dôvodu hrubého porušenia povinnosti zamestnanca ku dňu 28.02.2019.
Za:

5

Proti:

Zdržal sa:

0

2

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová,
Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Jozef Farkaš, Martin Kubica
6. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Blatné,
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Blatné
a náležitosti prihlášky.
Uznesenie č. 32/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje deň konania voľby
hlavného kontrolóra Obce Blatné na deň 28.03.2019 aj s náležitosťami a prílohami
s úväzkom 0,20.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Blatné
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Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 32/2019-Z zo dňa 28.2.2019 schválilo nové
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Blatné a ustanovenie
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Blatné a
náležitosti prihlášky.
1. V y h l a s u j e:
V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov 28.3.2019 za deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Blatné.
2. U R Č U J E:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Blatné
1. Vzdelanie:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Bezúhonnosť:
3. Pracovný úväzok: 0,20
Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Blatné:
1. Osobné údaje:
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
3. Prax
4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v
riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
5. Znalosť základných noriem samosprávy
6. V zmysle zákona Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných
údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách
Súčasťou prihlášky je:
- profesijný životopis
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní
Spôsob voľby hlavného kontrolóra
1.
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr
do 5.3.2019 na úradnej tabuli obce Blatné a na internetovej stránke www.blatne.sk.
2.
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi
najneskôr 8 dní pred dňom konania voľby, t. j. 20.3.2019 do 10:00 hodiny v zalepenej
obálke na adresu: Obec Blatné, Šarfická 300/37, 90082 Blatné s označením ,,Voľby
hlavného kontrolóra - Neotvárať!“
3.
Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná zapisovateľka
obecného zastupiteľstva v Blatnom spolu so zástupcom starostu. Vyhodnotia
splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov.
4.
Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 min.
prezentácia.
5.
Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Blatnom
6.
Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá
riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z
voľby
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7.
Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia
odovzdá poslancom
8.
Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú
kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového
čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce
Blatné.
9.
Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého
hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave
vloží do volebnej schránky.
10.
Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
11.
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté,
alebo dopísané mená sa neprihliada.
12.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na
tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov
do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V
druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
13.
Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
•
počet prítomných poslancov,
•
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
•
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
•
počet platných hlasovacích lístkov,
•
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
•
výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
•
meno zvoleného kandidáta.
14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom
obce uzavrieť pracovnú zmluvu.
15. Pracovný úväzok: 0,20
16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne
1.4.2019.
Postavenie hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce
nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku,
prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť.
Voľba hlavného kontrolóra obce Blatné sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 28.3.2019 Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s
predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20.3.2019, do 10:00. hod. na
adresu:
Obecný úrad Blatné
Šarfická 300/37
900 82 Blatné
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Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto
konania voľby.
v. r.
Rastislav Pero
starosta obce
vyvesené 4.3.2019

zvesené:.........................

7. Schválenie plánu rokovaní na rok 2019
Uznesenie č. 33/2019-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 plán rokovaní na rok 2019, ktoré tvorí prílohu.
Plán a program zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Blatnom na rok 2019.
Starosta obce predkladá návrh plánu a programu zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Blatnom.
Stále body rokovania:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti FO, PO
x. Rôzne
x .+ 1 Záver
29. január 2019
28. február 2019
28. marec 2019
25. apríl 2019
30. máj 2019
27. jún 2019
26. september 2019
24. október 2019
28. november 2019
12. december 2019

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová

8. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci na rok 2019 –
predkladajú predsedovia jednotlivých komisii.
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) berie na vedomie plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
v obci na rok 2019.
9. Rôzne
9.1 Návrh na udelenie ocenenia ceny Obce Blatné pánovi Mgr. Jozefovi Slezkovi
Uznesenie č. 34/2019-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 návrh na udelenie ocenenia ceny Obce Blatné pánovi. Mgr.
Jozefovi Slezkovi.
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
9.2 Návrh na udelenie ocenenia ceny Obce Blatné pani Mgr. Daniele Slezkovej.
Uznesenie č. 35/2019-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 návrh na udelenie ocenenia ceny Obce Blatné pani Mgr. Daniele
Slezkovej.
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
9.3 Žiadosť o súhlas k zriadeniu obchodného miesta s terminálom on – line
Pošta Blatné
Uznesenie č. 36/2019-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) neschvaľuje žiadosť k zriadeniu obchodného miesta s terminálom on – line
Pošta Blatné.
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Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová
9.4 Žiadosť p. Ľuboša Plechu, bytom Narcisova 4, 821 01 Bratislava
o vybudovanie spomaľovačov, vyspádovanie a vybudovanie cesty na ulici
Mlynská, par. č. 97/1, k. ú. Blatné.
Predseda stavebnej komisie navrhol schváliť žiadosť pána Plechu, s podmienkou že
spomaľovače sa môžu riešiť až po vybudovaní cesty.
Uznesenie č. 37/2019-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. Ľuboša Plechu, bytom Narcisova 4, 821 01 Bratislava
o vybudovanie spomaľovačov, vyspádovanie a vybudovanie cesty na ulici Mlynská,
par. č. 97/1, k. ú. Blatné.
Za:

7

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová
9.5 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 ZŠ Blatné
Uznesenie č. 38/2019-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
11 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. 1/2019 ZŠ Blatné.
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorý sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
9.6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 ZŠ Blatné
Uznesenie č. 39/2019-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
11 zriadení) a súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 ZŠ Blatné.
Za:

6

Proti:

Zdržal sa:

0

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorý sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
Uznesenie č. 40/2019-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) poveruje finančnú komisiu kontrolou vyúčtovania dotácií za rok 2018.
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Iveta Šarmírová
Žiadosť p. PhDr. Zlatice Opálekovej bytom Bernolákova 73, 919 21 Zeleneč
o vyjadrenie uznesenia č. 23/2019-Z z rokovania OcZ Obce Blatné zo dňa
29.01.2019.
Žiadosť p. PhDr. Zlatice Opálekovej bola prečítaná a obecné zastupiteľstvo sa
nedohodlo.
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.
Stanislava Kubicová

...............................
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Overovatelia :
v. r.
Jozef Farkaš

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

Iveta Šarmírová

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