Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 04.10.2019

Prítomní: Rastislav Pero – starosta, poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová,
Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mgr. Monika Korenčiová, Katarína
Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová, Ing. Jana Dirgová, MSc. – hlavná
kontrolórka
Ospravedlnený:
Neospravedlnený:
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 pána Kmeťa, bytom Hoštáky o vydanie súhlasu o úpravu terénu
4.2 Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy p. Kubica
4.3 Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy p. Kubica
4.4 Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy p. Černay
4.5 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pyšný
4.6 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pišný
4.7 Žiadosť o riešenie výmeny okien na budove Základnej školy v Blatnom
5. Správa o vykonanej kontrole verejného obstarávania na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice
6. Rôzne
6.1 Prerokovanie uznesenia Sp. zn.:4C/179/2008 – 323 zaplatenia súdnych
trov
6.2 Správa o vykonanej kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Blatné za rok 2018
6.3 Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
6.4 Rozpočtové opatrenie ZŠ č. 4/2019
6.5 Prerokovanie návrhu projektu školskej jedálne a telocvične
6.6 Schválenie projektu z územnej dotácie ,,rekonštrukcia dvoch zastávok“
v Blatnom
6.7 Ponuka nabíjacej stanice pre elektromobil vozidlá na OcÚ
6.8 Schválenie projektu revitalizácie verejných priestranstiev rekonštrukciu
sochy
6.9 Žiadosť obyvateľov Lúčnej ulice o povolenie na výsadbu zelene a finančný
príspevok na výsadbu zelene
6.10 Žiadosť Školskej jedálne o vybudovanie novej vyhovujúcej kuchyne a
jedálne
7. Záver
1.
2.
3.
4.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil pani Ivetu Šarmírovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov pána Jozefa Farkaša a pána Martina Kubicu.
Uznesenie č. 90/2019-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 pána Martina Kubicu.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Pripomienka od pani poslankyne Mgr. Moniky Korenčiovej:
- navrhuje bod 3. vymeniť za správu o vykonanej kontrole verejného
obstarávania na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
- doplniť návrh na úpravu platu starostu obce Blatné od 01.10.2019
- doplniť návrh na zriadenie funkcie prednostu obce
Starosta obce doplnil body do programu:
6.8 Schválenie projektu revitalizácie verejných priestranstiev rekonštrukciu sochy
6.9 Žiadosť obyvateľov Lúčnej ulice o povolenie na výsadbu zelene a finančný
príspevok na výsadbu zelene
6.10 Žiadosť Školskej jedálne o vybudovanie novej vyhovujúcej kuchyne a jedálne
Uznesenie č. 91/2019-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:
bod 3. vymeniť za správu o vykonanej kontrole verejného obstarávania na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
- návrh na úpravu platu starostu obce Blatné od 01.10.2019
- návrh na zriadenie funkcie prednostu obce
6.8 Schválenie projektu revitalizácie verejných priestranstiev rekonštrukciu sochy
6.9 Žiadosť obyvateľov Lúčnej ulice o povolenie na výsadbu zelene a finančný
príspevok na výsadbu zelene
6.10 Žiadosť Školskej jedálne o vybudovanie novej vyhovujúcej kuchyne a jedálne
-

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 92/2019-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:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
3. Správa o vykonanej kontrole verejného obstarávania na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice
Pán starosta obce informoval poslancov a občanov o postupe aký bol pri rekonštrukcii
hasičskej zbrojnice.
STANOVISKO K SPRÁVE O VÝSLEDKU KONTROLY:
Poslankyňa Monika Korenčiová
Hlavná kontrolórka obce pani Ing. Jana Dirgová, MSc. kontrolou preverila postup,
dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri
verejnom obstarávaní zákazky - Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Blatné. “
Kontrolou boli zistené drobné porušenia, ktoré je však možné uplatnením
navrhnutých odporúčaní do budúcna odstrániť. “
Mojou úlohou ako poslankyne je obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Zámerom a
podnetom na vykonanie kontroly pri realizácii Hasičskej zbrojnice bolo poukázať na
dlhodobé porušovanie zákonov a nedodržiavanie postupov transparentnosti v našej
obci. Je mi ľúto, že starosta obce v zásade ani nepripúšťa a mnohokrát nerozumie,
čoho sa svojim konaním dopúšťa. To, že správa konštatovala drobné porušenia
neznamená, že Úrad pre verejné obstarávanie sa stotožní s takýmto
konštatovaním a neudelí obci pokutu a následne nás toto drobné porušenie
može stáť vrátenie dotácie v plnej výške. Zo záverov totiž jednoznačne vyplýva, že
verejné obstarávanie neprebehlo v súlade so zákonom. Ak zákon jednoznačne hovorí
o najmenej trojčlennej komisii a VO vykoná starosta s dvojčlennou komisiou nemá
zmysel o ďalších porušeniach ani hovoriť. Pre mňa je však najväčším problémom, že
sa tak deje naďalej pri ďalších zákazkách. Zistenie, že sa beztresne môže manipulovať
s verejnými listinami pri registrácii v podateľni obce , pri podpisovaní rôznych zmlúv a
dodatkov, pri povinnom zverejňovaní dokumentov na stránke obce je neprijateľné.
V Blatnom 4.10.2019.
Uznesenie č. 93/2019-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 správu o vykonanej kontrole verejného obstarávania na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Uznesenie č. 94/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce, aby boli interné smernice
týkajúce sa chodu obce zverejňované na webovom sídle obce.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Návrh na úpravu platu starostu obce Blatné od 01.10. 2019
Základný plat starostu obce je 2 098,80 Eur.
Uznesením č. 31/2018-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 § 4 odst. 2 zákona č.377/2015
Z.z. v znení neskorších predpisov schválilo úpravu platu starostu obce od 01.01.2019
o 29%.
To znamená, že v súčasnosti je plat starostu vo výške 2 707,71 Eur.
V zmysle zákona obecnému zastupiteľstvu patrí podľa § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. pravidelné hodnotenie náročnosti práce starostu a jej
výsledkov. Z vlastnej iniciatívy zastupiteľstvo môže absolvovať toto rozhodovanie o
plate starostu aj viackrát v priebehu roka, vždy, keď dospeje k názoru, že má dôvody
na zmenu dovtedajšieho rozhodnutia - zastupiteľstvo nie je zákonom obmedzené v
tom, kedy a koľkokrát sa takéto prerokovanie uskutoční. Uznesenie o zmene
predchádzajúceho určenia platu starostu malo obsahovať dôvody, ktoré
zastupiteľstvo ku zmene viedli. Takéto dôvody zastupiteľstvo neuviedlo.
Na základe výsledkov práce za predchádzajúce obdobie a predovšetkým
s prihliadnutím na predloženú správu zo dňa 27.9.2019 Hlavnou kontrolórkou obce
Blatné : Kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice.
navrhujeme upraviť plat starostu na základný plat v zmysle zákona. To je
2 098,80 Eur.
Zdôvodnenie:
Základným princípom fungovania samosprávy je finančné riadenie a finančná
kontrola. Finančné riadenie v obci je súhrn postupov pri riadení rizík, zodpovednom
plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných
financií, finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné
a účelné využívanie verejných financií.
Zákon o finančnej kontrole ustanovuje pre štatutárny orgán obce – starostu dve
dôležité povinnosti:

-

povinnosť v rámci svojej pôsobnosti vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné
riadenie a v rámci neho finančnú kontrolu,
povinnosť určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky,
aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie
s verejnými financiami.

Súčasťou finančného riadenia je finančná kontrola (ďalej len „FK“), ktorá je jedným
z najdôležitejších nástrojov pre štatutárny orgán obce, aby mohol efektívne riadiť
a dosahovať všetky stanovené úlohy a ciele a aby v rámci svojich kompetencií
zabezpečil ochranu verejných financií s ktorými hospodári.
Cieľom FK je zabezpečiť najmä:
- dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
- dodržiavanie rozpočtu
- dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných, právnych predpisov
vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých, sa Slovenskej
republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných
na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov,
- dodržiavanie uzatvorených zmlúv
- dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
spoľahlivosť výkazníctva,
- ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve obce
- predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,
- včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu obce, starostu o úrovni
hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách
alebo ich častiach,
- overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste
a na odstránenie príčin ich vzniku,
- overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej
časťou a finančným riadením.
Za vytvorenie a zabezpečenie efektívneho a účinného systému verejnej
vnútornej kontroly zodpovedá štatutárny orgán obce – starosta.
Máme za to, že štatutárny orgán obce – starosta do dnešného dňa nevytvoril
efektívny a účinný systém verejnej vnútornej kontroly, čo vo výsledku
potvrdzuje Správa o kontrole a návrhy na riešenie vzniknutého stavu.
V Blatnom: 4.10.2019
Uznesenie č. 95/2019-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) nesúhlasí so zrušením navýšenia platu starostu obce o 29 %.
Za:

1

Proti:

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:

5

Zdržal sa:

3

Mgr. Monika Korenčiová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Katarína Polakovičová
Uznesenie č. 96/2019-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 upravu platu starostovi z povôdných 29% na 13%.
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Katarína
Polakovičová, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Lukáš Poór
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Martin Kubica
Návrh na zriadenie funkcie prednostu obecného úradu obce Blatné
Zdôvodnenie:
Prednosta úradu by mal byť skutočne garantom odbornosti, zákonnosti,
politickej nezávislosti a nestrannosti s cieľom efektívneho a hospodárneho
plnenia úloh obce, ako aj koordinátorom a kooperátorom jednotlivých zložiek,
útvarov nielen v rámci obecného úradu a orgánmi obce, ale aj inými subjektmi
verejnej správy, FO a PO.
Prax ukazuje, že výkon tak rôznorodých a stále pribúdajúcich
kompetencií, ktoré obec vykonáva a zabezpečuje prostredníctvom obecného
úradu, by mal byť organizovaný a riadený odborníkom. Žiaduce je to najmä
z hľadiska časovej tiesne starostu, ktorý je bez požadovanej odbornej
spôsobilosti volený reprezentant obce (spravidla politicky), ktorého prioritou
je napĺňať volebný program, ale najmä z hľadiska garancie odbornosti
a politickej nezávislosti výkonu verejnej moci v obci, ktorá spočíva
najmä v zabezpečení a výkonu kompetencií správnou aplikáciou
zákonov, interných predpisov a vydávaním individuálnych správnych
aktov starostu, výkonu jeho rozhodnutí a uznesení obecného
zastupiteľstva.
Funkcia prednostu:
 funkcia môže byť zriadená v obciach s väčším počtom obyvateľov
 vymenúva a odvoláva ho starosta obce, je priamo podriadený starostovi
 fakultatívna funkcia – starosta obce má možnosť, nie povinnosť kreovať tento
subjekt
 funkcia prednostu vzniká menovaním, pracovný pomer až uzatvorením
pracovnej zmluvy

 vedie a organizuje prácu obecného úradu– ale najvyšším výkonným orgánom
obce je starosta (riadi prácu OcÚ)
Kompetencie zo zákona:
 organizuje prácu obecného úradu – odborná činnosť, vyžaduje si príslušné
vzdelanie, teoretické a praktické zručnosti
 zodpovedá starostovi obce za chod a činnosť jednotlivých odborov, oddelení,
referátov a zamestnancov obce
 je vedúcim zamestnancom a zamestnancom obce so všetkými právami
a povinnosťami z toho vyplývajúcimi
 zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným – právo
vyjadriť svoj odborný názor
 podpisuje zápisnice zo zasadnutí OcZ
Kompetencie prednostu
 koordinuje spracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce, vedie
interné pripomienkové konania, vydáva interné predpisy miestneho úradu a
príkazy prednostu
 podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 koordinuje a zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie komisií
obecného zastupiteľstva, obecného zastupiteľstva
 koordinuje prípravu rozpočtu mesta
 koordinuje prípravu kolektívnej zmluvy a vedie rokovania so zástupcami
odborov
 koordinuje a finalizuje celkový proces prípravy Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce a proces jeho vyhodnocovania
 koordinuje pracovné činnosti s ostatnými organizačnými útvarmi obce
 zabezpečuje vytvorenie potrebných pracovných a materiálno-technických
podmienok pre zamestnancov obce
 zabezpečuje vytvorenie podmienok pre odborný rast zamestnancov
 koordinuje prácu v oblasti medzimestských vzťahov a cezhraničnej spolupráce
s partnerskými mestami
 koordinuje celkový proces prípravy volieb a proces sčítania obyvateľov,
domov a bytov
 predkladá návrhy na platové zaradenie zamestnancov a návrhy na vyplatenie
odmien zamestnancom , starostovi obce
 v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva úkony v rozsahu poverenia starostom
obce okrem tých, ktoré spôsobujú vznik alebo zánik pracovného pomeru

 písomne upozorňuje zamestnancov v prípade porušenia pracovnej disciplíny a
predkladá návrhy na rozviazanie pracovného pomeru,
 poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií
v súlade s príslušným zákonom,
 spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci
kompetencií riadeného úseku,
 koordinuje spoluprácu s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je obec
 kontroluje dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných
nariadení a interných predpisov
 zodpovedá za celkový chod obecného úradu v rozsahu vymedzenom
starostom obce
 zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie OcZ
 vykonáva kvalitne, včas a správne činnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy,
 dbá vo svojej činnosti na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti
a etiky
 spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri plnení úloh
 zvyšuje si svoju odbornú kvalifikáciu
 koordinuje prípravu podkladov na projekty a granty
 aktívne vyhľadáva možnosti pre financovanie rozvojových projektov v obci

Uznesenie č. 97/2019-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 funkciu prednostu obecného úradu.
Za:

2

Proti:

6

Zdržal sa:

Toto uznesenie nebolo schválené.
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Mgr. Monika Korenčiová, Katarína Polakovičová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta
Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Magdaléna Dugovičová

1

4. Pripomienky poslancov a občanov
INTERPELÁCIE na zasadnutie OcZ dňa 4.10.2019
1) Aké ďalšie kroky vykonal Obecný úrad vo veci opustených domov, ktoré ohrozujú
obyvateľov obce?
- prosím aj písomne
2) Aké kroky vykonal Obecný úrad na zabezpečenie vymáhania pohľadávky p.
Augustovičovej vo výške 50 000€ ?
- prosím aj písomne
3) Dovolím si požiadať Obecný úrad a starostu obce o prehľad pomoci zo strany
právnej služby, ktorá je obci mesačne fakturovaná vo výške 270 €. Konkrétne aké
služby a kedy poskytla firma za posledné roky, keďže sme jej zaplatili už vyše 9 000
€?
- prosím aj písomne
4) Dovolím si požiadať o presný rozpočet nákladov a položiek, ktoré boli použité na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice od projektu až po elektrickú rozvodňu.
- prosím aj písomne
5) Dovolím si požiadať o informáciu ako, kedy a s kým jednal Obecný úrad
o odpustení poplatku vo výške cca 5 700 € za spor medzi cirkvou a obcou o majetok
„Stará škola“?
- prosím aj písomne
6) V roku 2018 sme zakúpili 200 vodomerov v celkovej sume 5 760 €, občanov by
zaujímalo koľko vodomerov sa vymenilo za posledný rok, koľko vodomerov ešte
nespĺňa zákonom požadovanú lehotu a kedy budú vymenené?
7) Koľko domácností ešte nepodpísalo novú zmluvu o stočnom a ako sa kontroluje
počet osôb bývajúcich v domoch podľa tejto zmluvy?
8) Občania sa pýtajú kedy a kde bol prerokovaný plán a konečný vizuál revitalizácie
parku pred kostolom? Kto určil spôsob a postup pri revitalizácii. Starosta? Komisia
poslancov? Aké boli celkové náklady na úpravu parku?
9) Dovolím si požiadať Obecný úrad o informáciu kedy, kde, za akých podmienok
bolo vykonané verejné obstarávanie v zmysle zákona k nasledujúcim zmluvám?
Kedy a kde bolo zverejnené:
a) VO (verejné obstarávanie)
k Zmluve č. 12331208U03 Enviromentálny fond - dotácia vo výške: 30.000 € ?
2/2017
Sanácia skládky nelegálnych odpadov
Spoluúčasť 5% 1 578,95 € (predpokladané náklady podľa projektu: 52 430,04 €
Realizátor: Pro Class, s.r.o celkové náklady podľa zmluvy o dielo: 51 864,16 €
25.9.2017
Fakturované a uhradené: 35 136,73 €
b) VO
k Zmluve o dielo s firmou Hanatech s.r.o – oprava a výmena vodojem
FD 0402/18 vo výške 18 309,60 úhrada 23.10.2018
FD 0169/18 vo výške 5 040,00 úhrada 29.6.2018
c) VO
k Zmluve o dielo s Današ s.r.o – oprava havarijneho stavu ciest v obci zo dňa:
17.10.2018
vo výške: 41 498,12 €
d) VO

k Zmluve o dielo s Današ s.r.o – oprava havarijneho stavu ciest v obci zo
dňa:7.6.2019
vo výške: 137 930,04 €
e) VO
k Zmluve o dielo s RASTAR spol.s.r.o – oprava havarijného stavu chodníkov
a priľahlých plôch zo dňa: 23.7.2019
vo výške: 88 110,67 €
- prosím aj písomne
V Blatnom 2.10.2019

Mgr. Monika Korenčiová
Poslankyňa OcZ Blatné

Starosta obce do 30 dní od prijatia interpelácie odpovie písomne.
Pani Ivana Benkovská pripomienkovala:
- vychádzanie obecných novín Blatňan
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala, že zo strany občanov ani
poslancov je nulová iniciatíva a tým sa ako poslankyňa vzdáva funkcie členky
redakčnej rady.
Pán Ing. Jozef Olša pripomienkoval:
- vzhľad na Šenkvickej ulici, bolo by dobré keby sa urobil chodník aj na druhej
strane, tým že na oboch stranách sa budovala kanalizácia
- zástavka na Šenkvickej ulici je zle osadená kvôli vystupovaniu z autobusu
- zámková dlažba na Šenkvickej ulici má zlý odvod vody
- park pri pomníku padlým, ktorý sa revitalizoval má krajší vzhľad – treba dať
z oboch strán zábrany kvôli parkovaniu motorových vozidiel
- údržba zelene v parku počas vegetačného obdobia – treba polievať
- Prvý bod čo sa týka interpelácii podaných od poslankyne Mgr. Moniky
Korenčiovej nie je splnený.
Pán poslanec Vojtech Horváth pripomienkoval:
- parkovanie na ulici Glanec.
- pán starosta reagoval, že bude sa to riešiť budúci rok, tým že poslanci musia
schváliť do rozpočtu pasportizáciu v obci
- odpad na ulici Chorvátskej ulici na obecnom pozemku
- starosta obce reagoval, že do konca októbra to bude odstránené
Pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová pripomienkovala:
- chodník na ulici Šarfickej pri pánovi starostovi je v zlom stave, prečo bol tak
spravený
- pán starosta reagoval, že chodník na ulici Šarfickej bol robený ako dočasná
úprava, aby sa občanom dobre prechádzalo
Pán Jaroslav Šalkovič pripomienkoval:
- obmedzenie rýchlosti na ulici Vinohradská smerom na strelnicu
- pán starosta reagoval, že sa rozprával s pánom Lančaričom, ktorý vlastní
strelnicu, aby ľudia ktorí idú smerom k strelnici dodržiavali rýchlosť
Pán poslanec Martin Kubica pripomienkoval:
- knižnica z akého dôvodu bola zrušená a kde sú knihy, ktoré boli v knižnici
- pán starosta reagoval, že knižnica bola zrušená ešte za jeho predchodkyne

-

Mgr. Kataríny Polakovičovej, 1/3 kníh je v Základnej škole a ostatné nevie
zástavky na Bratislavskej ulici v akom sú stave
pán starosta reagoval, že na zastávky sa dostala dotácia 3.320 €, nové sklá,
nové rámy
nová zastávka na Šenkvickej ulici
správca cintorína
mostík cez potok pri cintoríne
pán starosta reagoval že sa projektuje mostík cez potok

Pán poslanec Vojtech Horváth pripomienkoval:
- Malodunajsko – projekty, výzvy do konca novembra sa môžu podávať
Pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová pripomienkovala:
- futbalový zväz musia byť tri mládežnícke družstvá – maska, projekty sa môžu
podávať do konca novembra, do akých projektov chceme ísť a kto ich vypracuje
5. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5.1 Žiadosť pána Michala Kmeťa, bytom Hoštáky 469/18, Blatné o vydanie súhlasu
a úpravu terénu.
Vyjadrenie stavebnej komisie: Predseda stavebnej komisie navrhuje schváliť žiadosť
pána Michala Kmeťa, bytom Hoštáky 469/18 Blatné o vydanie súhlasu a úpravu
terénu za účelom zveľadenia.
Uznesenie č. 98/2019-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 žiadosť pána Michala Kmeťa, bytom Hoštáky 469/18, Blatné
o vydanie súhlasu a úpravu terénu.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
5.2 Žiadosť p. Dominika Kubicu, bytom M. R. Štefánika 18, Blatné o prenájom
poľnohospodárskej pôdy, parcela registra ,,E“ k. ú. Blatné, parc. číslo 1101 o výmere
15 020 m2.
Vyjadrenie pána Dominika Kubicu: podnikateľský zámer – vysádzanie ovocných
stromov.
Uznesenie č. 99/2019-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

odročuje žiadosť p. Dominika Kubicu, bytom M. R. Štefánika 18, Blatné o prenájom
poľnohospodárskej pôdy, parcela registra ,,E“ k. ú. Blatné, parc. číslo 1101 o výmere
15 020 m2.
Obecné zastupiteľstvo žiada pána starostu o predbežné vyjadrenie PD
Blatné vypovedaním nájomnej zmluvy par.č. 1101.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
5.3 Žiadosť p. Dominika Kubicu, bytom M. R. Štefánika 18, Blatné o prenájom
poľnohospodárskej pôdy, parcela registra ,,E“ k. ú. Blatné, parc. číslo 775 o výmere
22 080 m2.
Vyjadrenie pána Dominika Kubicu: podnikateľský zámer – vysádzanie drobnej
zeleniny.
Uznesenie č. 100/2019-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
odročuje žiadosť p. Dominika Kubicu, bytom M. R. Štefánika 18, Blatné o prenájom
poľnohospodárskej pôdy, parcela registra ,,E“ k. ú. Blatné, parc. číslo 775 o výmere
22 080 m2.
Obecné zastupiteľstvo žiada pána starostu o predbežné vyjadrenie PD
Blatné vypovedaním nájomnej zmluvy par.č. 775.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
5.4 Žiadosť p. Zdenka Černaya SHR, Slnečná 4, Senec o nájom poľnohospodárskej
pôdy, parc. č. 1847 o výmere 5 165 m2 v k. ú. Blatné.
Vyjadrenie stavebnej komisie: Predseda stavebnej komisie navrhuje schváliť žiadosť
p. Zdenka Černaya SHR, Slnečná 4, Senec o nájom poľnohospodárskej pôdy, parc. č.
1847 o výmere 5 165 m2 v k. ú. Blatné.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová navrhuje schváliť zámer - odpredaj cez verejno
obchodnú súťaž.
Uznesenie č. 101/2019-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 žiadosť p. Zdenka Černaya SHR, Slnečná 4, Senec o nájom
poľnohospodárskej pôdy, parc. č. 1847 o výmere 5 165 m2 v k. ú. Blatné na dobu 5
rokov.
Za:

6

Proti:

2

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta
Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Magdaléna Dugovičová
posudku
5.5 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.
Vyjadrenie stavebnej komisie: Predseda stavebnej komisie navrhuje schváliť
odpredaj obecného pozemku p. Deziderovi Pyšnému , bytom Mlynská 146/2, Blatné
s tým, že by sa dalo vecné bremeno, vypracovanie znaleckého posudku
a geometrického plánu.
Uznesenie č. 102/2019-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 zámer: 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, podmienkou je vypracovať znalecký posudok
a geometrický plán.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznposudokam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
5.6 Žiadosť p. Jána Pišného, bytom Šarfická 131/76, Blatné o odkúpenie časti
obecného pozemku, parc. č. 404/43 v k. ú. Blatné.
Vyjadrenie stavebnej komisie: Predseda stavebnej komisie navrhuje odpredaj
žiadosť p. Jána Pišného, bytom Šarfická 131/76, Blatné o odkúpenie časti obecného
pozemku, parc. č. 404/43 v k. ú. Blatné, vypracovanie znaleckého posudku
a geometrického plánu.
Uznesenie č. 103/2019-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 zámer: predaj pozemku 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, podmienkou je vypracovať znalecký posudok a geometrický
plán.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
5.7 Žiadosť o riešenie výmeny okien na budove Základnej školy v Blatnom, z dôvodu
presakovania dažďovej vody, zastaranosti a neplnenia ich funkcie.
Vyjadrenie stavebnej komisie: Predseda stavebnej komisie sa vyjadril, že okná sú
v hroznom stave, navrhuje schváliť projekt, ktorý dal vypracovať pán starosta .
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová k žiadosti školy:
5 rokov som poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Blatnom. Každoročne
minimálne 2x sme dostali na zastupiteľstvo od vedenia školy žiadosť o riešenie stavu
školy. Všetky žiadosti obsahovali informácie, ktoré vedenie obce pozná už roky.
Nikdy sme nedostali žiadosť s návrhom na riešenie alebo aspoň návrh poďme to
spolu naplánovať. Môj osobný pokus v roku 2017 ostal pred zavretou bránou školy.
Netvrdím, že vedenie obce nemalo pristupovať k situácii operatívnejšie. Mám však za
to, že škola v Blatnom má okrem zriaďovateľa aj samostatnú právnu subjektivitu
a teda aj možnosť a povinnosť pristupovať k realizácii opravy a prevádzky školy
samostatne.
Keď sme ako poslanci zisťovali počet podaných žiadostí, projektov za
posledných 5 rokov, nenašli sme ani jeden podklad, ktorý by bol aspoň snahou niečo
riešiť. Naposledy podľa môjho zistenia bol termín na Ministerstve školstva 8.7.2019
s alokáciou 5 miliónov Eur na : „Cieľom výzvy je rozšírenie a udržanie priestorových
kapacít základných škôl, zlepšenie a revitalizácia ich materiálno-technického
zabezpečenia v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením
dvojzmennej prevádzky formou
výstavby základnej školy (kontajnermi, modulmi),
prístavby,
nadstavby,
rekonštrukcie už existujúcich priestorov.“
Nerozumiem preto, aký význam má podávanie takejto žiadosti zo strany
nového vedenia školy. Predpokladám, že vedenie obce a vedenie školy informovalo
Radu školy ako najvyšší orgán správy školy, že koncom augusta sa uskutočnilo
mimoriadne zastupiteľstvo s jediným bodom – stav školy a pripravenosť jedálne
a kuchyne na „obedy zadarmo“. Museli sme konštatovať, že vedenie obce neurobilo
dostatočné kroky na zabezpečenie prevádzky, školy, jedálne, kuchyne. Havarijný
stav jedálne a školy sme si preverili na mieste. Takže nič nové. Preto poslanci

iniciovali ďalšie pracovné stretnutie s vedením školy a jedálne, kde sme sa dohodli,
že obnovíme spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou (STU). Za pomoci
odborníkov (garantom spolupráce je ing. arch. Štefan Polakovič, hosťujúci profesor –
Ústav architektúry občianskych budov FA) a študentov STU vypracuje niekoľko vízií
podľa požiadavky obce a vedenia ZŠ. Po odsúhlasení vizualizácie pripraví STU
kompletnú dokumentáciu (projekt), ktorý bude podkladom na získanie financií podľa
výziev MŠVVaŠ SR, resp.z eurofondov alebo pôžičky. Celý proces je transparentný
a nedá sa predbehnúť časovo ani finančne. Momentálne potrebujeme zorganizovať
stretnutie všetkých zainteresovaných, kde jasne a zrozumiteľne všetci predložia
písomne svoje požiadavky, predstavy a potreby.
Vrátim sa však k financovaniu školstva a možnostiam obce, pretože
dostávame informácie, že za vzniknutý stav sú zodpovední predovšetkým poslanci.
Financovanie ZŠ je takzvanou prenesenou kompetenciou na obec. Na túto
kompetenciu dostáva obec transfer normatív/nenormatív, ktorý vypočíta Ministerstvo
školstva. Peniaze sú potom prostredníctvom obce presunuté na vedenie školy.
Vedenie školy by malo použiť (2019) 83,75% na mzdové náklady a 16,25% na
prevádzkové náklady. Ešte v roku 2014 kontrola zistila, že sa na mzdy využilo 98%
transferu. Ako je to za posledné roky neviem. Stále sa hovorí o narastajúcom počte
žiakov, zvyšujúcich sa nákladoch na prevádzku a pod. Toto všetko je zohľadnené
v transfere na školu. Chcem však upozorniť aj na skutočnosť, že naša škola za
posledných 5 rokov mala nárast žiakov - ale nie počtu tried! To vo výsledku
znamená, že máme stále v prevádzke 10 tried, kde náklady na energie, teplo
a prevádzku nepredstavujú zvýšené náklady. Pretože je jedno či v triede máte 15
alebo 25 detí. Samozrejme potrebujeme pre budúcnosť počítať aj s nárastom počtu
tried.
Jediný naozajstný dopad – počet prvákov je v ŠKD (školský klub detí)
a školskej jedálni. Treba si uvedomiť, že túto činnosť financuje Obecný úrad
z podielových daní. Je dôležité, aby aj rodičia a učitelia vedeli ako sa hospodári s ich
peniazmi v škole aj obci. Podielové dane, ktoré každý rok prídu do obce pokrývajú
náklady na celý chod obce vrátane materskej školy, jedálne, kuchyne, sociálnych,
kultúrnych, športových a prevádzkových nákladov. Pre lepšie pochopenie vám
ponúkam prehľad ako sa čerpajú financie:
2018
685 620,59

2019
755 780,00

Podielové dane - príjem
- z toho obec financuje:
ŠKD
Jedáleň
Materská škola
Spolu výdaj:

32 150,00
81 483,50
178 108,92
291 742,42

48 661,00
81 900,00
215 066,00
345 627,00

Transfer škola – normatív

408 132,00

444 167,00

Všetci vieme, že najväčším problémom sú peniaze. Ale očakávala by som, že nové
vedenie školy začne transparentnejšie a oveľa rýchlejšie pracovať na zlepšení stavu
našej školy. Písanie žiadosti na vedenie obce je stále ten istý neefektívny nástroj
a zbavovanie sa zodpovednosti. Prepáčte, tak ako v minulosti. Samostatná právna
subjektivita dáva škole možnosť vypracovávať granty a žiadosti na všetky svetové
strany. Zapojiť rodičov a priateľov školy. Pozitívne môžeme lobovať iba v prípade, že
máme v ruke aj niečo iné ako žiadosť o havarijnom stave školy....

A ešte ku konkrétnej požiadavke na výmenu okien a zatekanie. Ako manažérku ma
zaráža, že ste túto situáciu neriešili už počas letných mesiacoch. A ešte jedno, žiaľ
nie veľmi pozitívne zistenie. Nerozumiem, nechápem, že v situácii, keď vám zateká
v triedach a sú ohrození žiaci rieši nové vedenie školy v lete nový nábytok v zborovni
a riaditeľni:
Renovácie zborovne – nábytok
Maľovanie, oprava triedy, zborovne
Kancelárske stoličky
Kancelársky tovar
Nábytková zostava RŠ+PAM
SPOLU:

1.8.2019
29.7.2019
8.8.2019
16.8.2019
18.7.2019

3 805,92
798,00
1 125,60
992,09
2 971,32
9 692,93

Verím, že vedenie obce, vedenie školy, Rada školy, ZRPŠ začne konečne
spolupracovať na rýchlej zmene myslenia a prístupu k spoločnému problému.
V Blatnom: 4.10.2019
OTÁZKA:
Povinnosť vypracovať správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok
ukladá školám a školským zariadeniam, ktoré sú právnické osoby § 7 ods. 1 - 3
zákona č. 597/2003 Z. z. Školy a školské zariadenia predkladajú vypracovanú správu
svojmu zriaďovateľovi. Zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú povinní predložiť
OÚ „Súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok" najneskôr do
15. 4. nasledujúceho kalendárneho roka. MÁME?
Pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová navrhuje, aby pani riaditeľka ZŠ dala počet
okien, ktoré sú v havarijnom stave.
Uznesenie č. 104/2019-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 žiadosť o riešenie výmeny okien na budove Základnej školy
v Blatnom, z dôvodu presakovania dažďovej vody, zastaranosti a neplnenia ich
funkcie.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6. Rôzne
Poslanci sa dohodli na výmene bodov.
6.10 Žiadosť Školskej jedálne o vybudovanie novej vyhovujúcej kuchyne
a jedálne.
Pani poslankyňa Katarína Polakovičová navrhla, aby bolo viac návrhov na
vybudovanie novej kuchyne a jedálne.

Pani Helena Mitková vysvetlila poslancom a občanom ako funguje kuchyňa
a jedáleň.
Uznesenie č. 105/2019-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 žiadosť Školskej jedálne o vybudovanie novej
vyhovujúcej kuchyne a jedálne.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.5 Prerokovanie návrhu projektu školskej jedálne a telocvične.
Uznesenie č. 106/2019-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 návrh projektu školskej jedálne a telocvične.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Poslanci obecného zastupiteľstva podali návrh na obnovenie spolupráce z roku 2017
pri príprave, realizácii a vízie projektu školy, jedálne, kuchyne a telocvične.
Uznesenie č. 107/2019-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 obnovenie spolupráce z roku 2017 pri príprave,
realizácii a vízie projektu školy, jedálne, kuchyne a telocvične.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali: Martin Kubica
6.1 Prerokovanie uznesenia Sp. zn.:4C/179/2008 – 323 zaplatenia súdnych trov
Uznesenie č. 108/2019-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 zaplatenie súdnych trov zmysle uznesenia Sp. zn.:4C/179/2008323 vo výške 5.661,68 €, na účet právneho zástupcu žalobcu vedený v Tatra banke,
a.s. pod č. SK89 1100 0000 0026 2901 3473.
Za:

7

Proti:

1

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Katarína
Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Vojtech Horváth
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
6.2 Správa o vykonanej kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Blatné za rok 2018.
Pani kontrolórka predniesla správu o vykonanej kontrole plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva Blatné za rok 2018.
Uznesenie č. 109/2019-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 správu o vykonanej kontrole plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva Blatné za rok 2018.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.3 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019.
Uznesenie č. 110/2019-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 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 rozpočtovým opatrením č. 4/2019 podľa
predloženého návrhu.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.4 Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 4/2019.

Uznesenie č. 111/2019-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 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 ZŠ rozpočtovým opatrením č. 4/2019 podľa
predloženého návrhu.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.6 Schválenie projektu z územnej dotácie ,,rekonštrukcia dvoch zastávok“
v Blatnom.
Uznesenie č. 112/2019-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 projekt z územnej dotácie ,,rekonštrukcia dvoch zastávok
s výmenou okien, náter a úpravou kovovej konštrukcie vo výške 3.323 € bez
spoluúčasti.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
6.7 Ponuka nabíjacej stanice pre elektromobil vozidlá na Obecnom úrade.
Uznesenie č. 113/2019-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 ponuku nabíjacej stanice pre elektromobil vozidlá na Obecnom
úrade.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

6.8 Schválenie k projektu revitalizácie verejných priestranstiev ,,rekonštrukcia
sochy“.
Mgr. Monika Korenčiová sa pýtala pána starostu prečo sa neurobil projekt aj so
sochou?
Navrhuje toto uznesenie schváliť tým, aby 800 € sa upravilo v rozpočte a dalo sa to
z repre pána starostu.
Uznesenie č. 114/2019-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 projekt revitalizácie verejných priestranstiev rekonštrukciu sochy
vo výške 800 €.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
6.9 Žiadosť obyvateľov Lúčnej ulice o povolenie na výsadbu zelene a finančný
príspevok na výsadbu zelene.
Uznesenie č. 115/2019-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 obyvateľov Lúčnej ulice o povolenie na výsadbu zelene
a finančný príspevok na výsadbu zelene.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Martin Kubica
Poslanec Martin Kubica navrhuje, aby sa zriadila komisia, ktorá by pozrela na OcÚ
zmluvy – čo sa týka antén na ZŠ, zmluvy PD Blatné.
Poslankyňa Katarína Polakovičová sa informovala na financie, ktoré obec dostáva za
antény, ktoré sú na ZŠ.
Starosta reagoval, že financie idú na školskú družinu.
Návrh sociálnej komisie:
200 € - jubilanti, ktorí ešte do konca roka 2019 oslávia 80. rokov, 85. rokov a všetci
nad 90. rokov. Na rozdiel od minulosti, nebudú dostávať finančné dary ale členovia
komisie ich budú navštevovať v mene obce a pri tejto príležitosti im odovzdajú vecný
dar podľa dohovoru max. 25 € /osoba – nákup v hotovosti

500 € - náklady (občerstvenie – káva, čaj, zákusok, minerálky) na realizáciu
stretnutia s občanmi seniormi v priestore Starej školy v predpokladanom termíne
20.10.2019 o 15:00 – nákup v hotovosti
200 € - náklady O.z. Starej školy za prenájom, energie, prípravu stolov, zapožičanie
riadov, upratovanie pred a po akcii 20.10.2019 - faktúra
200 € - nákup spotrebného materiálu (taniere, krabice, občerstvenie) na JABLKOVÉ
HODOVANIE pre ZRPŠ pri Základnej škole, Blatné – zmluva, nákup v hotovosti
200 € - na náklady O.z. Starej školy za prenájom, energie, prípravu stolov,
zapožičanie riadov, upratovanie pred a po akcii 30.11.2019 TROJGENERAČNÉ
STRETNUTIE - faktúra
Celkové predpokladané náklady na realizáciu obecných aktivít: 1 300 €
Uznesenie č. 116/2019-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 sociálnej komisie na doplnenie čerpania finančných
prostriedkov z rozpočtu na akcie v celkovej výške 1 300 €.
Za:

9

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Uznesenie č. 117/2019-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 kultúrne podujatie Mikuláš – dve predstavenia ako obecnú akciu
v maximálnej finančnej výške 800 €.
Za:

9

Proti:

Zdržal sa:

0

0

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

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

Overovatelia :
v. r.
Jozef Farkaš

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

Martin Kubica

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

