Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 27.08.2019

Prítomní: Rastislav Pero – starosta, poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová,
Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mgr. Monika Korenčiová, Katarína
Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Ospravedlnený:
Neospravedlnený:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Riešenie výdajne stravy pre žiakov základnej školy v Blatnom
3. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov pani Mgr. Moniku Korenčiovu a pána Vojtecha Horvátha.
Uznesenie č. 88/2019-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 pani
Mgr. Moniku Korenčiovu a pána Vojtecha Horvátha.
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. Riešenie výdajne stravy pre žiakov Základnej školy v Blatnom.
- pán starosta odovzdal slovo p. farárovi Jurajovi Kormúthovi.
- p. farár vysvetlil stravovanie žiakov v Starej škole, začiatok rokovania s p. starostom
sa začalo vo februári, kde si mysleli, že to bude vyzerať nádejne - rátali s drobnejšími
úpravami, až kým neprišla hygiena. Nároky boli vyššie, väčšie úpravy čo by bolo
neefektívne vstupovať do takého vzťahu. Obmedzené by boli aj možnosti stretnutia
detí, skauti, pripravuje sa stretnutie manželov a iné akcie. Pán farár verí, že poslanci
nájdu dobré riešenie pre stravovanie detí.
- p. poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa informovala, že ak by tam bolo stravovanie,
či by tam nemohli byť žiadne iné aktivity.
- p. farár reagoval, že tak sa vyjadrila p. hygienička.
- p. Helena Mitková, vedúca jedálne reagovala, že v žiadnom prípade nesmú byť
žiadne iné aktivity v jedálni.
- p. Korenčiová sa informovala na zvlášť výdajňu stravy a zvlášť jedáleň, či by sa
nedala využívať iba jedáleň na iné aktivity.
- p. Helena Mitková, vedúca jedálne reagovala, že určitý priestor medzi okienkom
a stolom na odloženie musí byť.
- p. farár si to dispozične nevie predstaviť, keby sa tá miestnosť delila.
- p. poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa informovala, keby ak by sa budovalo, či
by sa dalo aspoň poskytnúť ako obmedzený priestor aspoň na 3 mesiace.
- p. farár reagoval, že ak by mali byť robené väčšie úpravy, tak to by nevyhovovalo
a neodobril by to ani biskupský úrad.
- p. poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa pýtala čo bolo dané hygiene, ak by sme
vedeli o tom, čo treba dodať hygiene, mohlo sa predísť takýmto veciam.
- p. poslanec Martin Kubica sa pýtal p. farára, či má obec rátať s jedálňou
a stravovaním v Starej škole.
- p. farár sa vyjadril, že pri takýchto podmienkach ,,nie“.
- p. poslanec Martin Kubica poďakoval p. farárovi.
- p. starosta reagoval, že pán farár vysvetlil čo bolo treba, z vlastnej iniciatívy sa p.
starosta stretol s p. Srnákovou, ktorá vypracovala ručný nákres, ktorý dodala, neskôr
však prišla hygiena, ktorá to zmenila úplne celé, kde by k tomu vedela povedať p.
poslankyňa Šarmírová. Musí sa dať vypracovať projekt, nosenie stravy z MŠ –
kuchyne.
- p. poslanec Vojtech Horváth reagoval, že v Starej škole to bude náročné, naposledy
sa rozprávala o to, že sa dá vypracovať projekt – cenová ponuka.
- p. poslankyňa Magdaléna Dugovičová reagovala že je týždeň pred začatím
školského roka a nemáme nič vyriešené.
- p. poslanec Jozef Farkaš reagoval, že poslanci sa dohodli, že deti sa budú stravovať
naďalej v jedálni ZŠ a uvidí sa v septembri, podľa počtu detí a situácie. Dohodli sme
sa, že sa postaví nová jedáleň aj kuchyňa.
- p. poslanec Vojtech Horváth riešil novú budovu, ktorá by sa postavila na školskom
dvore, jedáleň s kuchyňou a telocvičňa. Ďalej navrhol, že podľa neho by bolo najlepším
riešením prístavba jedálne, ktorá bola navrhnutá ako jedna z riešení.
- p. poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala, že stále sa rozpráva iba o tom,
ako treba urobiť, p. starosta mal zvoliť odbornú komisiu, kde by bol odborník –
projektant, ktorý by povedal ako by to malo byť, žiadny materiál neexistuje. Do
dnešného dňa sme nedostali žiadny podklad, ktorý by obsahoval všetky údaje, podľa
ktorých by sme sa mohli odraziť.
- p. starosta reagoval, že nikto nemá podklady, zvýšila sa kapacita o 35 detí, každý
poslanec môže dať návrh.

- p. poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová nemáme žiadne reálne podklady, to je jediná
výčitka voči p. starostovi
- p. riaditeľka PhDr. Jana Parajková informovala poslancov o priestoroch ZŠ, čo sa
týka hygieny, ktorá bola pozrieť v ZŠ má apelovať na poslancov a zriaďovateľa,
bezpečnostný technik povedal, že okná sú hanbou v okrese, posledný prevádzkový
poriadok bol schválený v roku 2003, takže jedáleň s výdajňou je načierno, som
nápomocná a navrhla ako nutné riešenie prenajať kontajnerovú jedáleň, kým sa
postaví nová jedáleň s kuchyňou. Počet detí stále narastá. Na chodbe stravovanie
nepovolí ani hygiena, cez tú chodbu prejde 200 detí.
- p. poslankyňa Magdaléna Dugovičová reagoval, že či niekto o tomto rozprával aj s p.
vedúcou jedálne, nestrácajme čas a nedohadujme sa. V škole som bola pozrieť a tá
škola vyzerá ako za mojich čias.
- p. starosta reagoval, že stravovanie detí riešil s pani riaditeľkou tým že by sa
prenajala kontajnerová jedáleň, kde p. starosta vysvetlil, čo by sa muselo spraviť
a koľko by to stálo.
- p. poslanec Vojtech Horváth navrhol, aby sa zriadila dotačná komisia, ktorá by riešila
vízie.
- p. zástupkyňa ZŠ Mgr. Anna Šuplatová informovala poslancov o tom, že bývalý p.
riaditeľ stále hovoril o tom, ako detí narastá a je málo miesta na vzdelávanie. Voľakedy
sa riešila kontajnerová učebňa tú poslanci neschválili, teraz sa rieši kontajnerová
jedáleň ani tá nie je dobrá, tak ja sa pýtam, čo máme robiť my. Nemáme pomaly kde
deti učiť a za posledné obdobie sa nič nezmenilo, v počítačovej učebni zateká, na
toaletách omietka opadáva. Je to akútna stav a určite nie sú vyhodené peniaze za
prenajatú kontajnerovú jedáleň. Obec bez školy nie je nič. Všetko je zamietnuté a nič
nie je vyriešené.
- p. poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová naša škola je na spadnutie, pre mňa ako
občana je lepšie dať financie do Starej školy, kde to zostane občanom ako dať za
prenájom kontajnera.
- p. Mgr. Peter Špano informoval poslancov o tom, ako sa prerábala Stará škola a na
aké účely, prišla iniciatíva zo strany p. starostu, že je problém so školskou jedálňou,
teda so stravovaním, celá naša snaha stroskotala na hygiene.
- p. riaditeľka PhDr. Jana Parajková informovala poslancov, čo žiadala hygiena aké
podmienky, aby stravovanie mohlo byť v Starej škole.
- p. vedúca ŠJ Helena Mitková je tiež za návrh, aby sa prenajala kontajnerová jedáleň.
- p. poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala, že tento problém sme moli vedieť
už do konca marca, čo sa týka Starej školy, mohli sme mať stanovisko.
- p. poslanec Martin Kubica reagoval, že naposledy sme sa dohodli, že sa počká čo
bude v septembri, uvidíme koľko detí sa prihlási. Na to sme tu dnes, aby sme sa
dohodli, čo bude najlepším riešením, či kontajnerová jedáleň, alebo prístavba.
- p. poslanec Vojtech Horváth navrhuje vrátiť dotačnú komisiu, ktorá by sa zaoberá
víziami a ďalej navrhuje dočasnú prístavu ZŠ.
- p. riaditeľka PhDr. Jana Parajková v žiadnom prípade nesúhlasí s prístavbou ZŠ.
- p. Ing. Rastislav Fukas pokiaľ existujúca jedáleň nemusí vyhovovať takým
podmienkam, tak urobme v Starej škole tak, aby nám to vyhovovalo, aspoň dočasne.
- p. zástupkyňa ZŠ Mgr. Anna Šuplatová navrhla, že najefektívnejšie a teraz
najvýhodnejšie by bolo, keby to dočasné stravovanie bolo v Starej škole.
- p. starosta sa vyjadril, že deti sa odstravujú naďalej v školskej jedálni ZŠ.
- p. poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová, že ako sa majú poslanci rozhodnúť, keď
žiadne reálne podklady nedostali – finančné, časové.
- p. poslanec Jozef Farkaš dal návrh, aby sa najprv postavila jedáleň s kuchyňou

a neskôr by sa mohla telocvičňa, treba začať s tým, čo je prednejšie.
Podrobnejšia rozprava k tomuto bodu je dostupná na zverejnenej nahrávke na stránke
www.blatne.sk
Uznesenie č. 89/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom navrhuje odsúhlasenie pracovnej skupiny, ktorá
bude riešiť investičný zámer jedálne - kuchyne, v termíne prvého stretnutia dňa
04.09.2019 o 18.00 hodine.
Pán starosta vyzve:
1. p. farára o písomné stanovisko ohľadne Starej školy,
2. pani riaditeľku ZŠ o rozvrh – vystriedanie stravovania,
3. výkaz – výmer kontajnerová jedáleň
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
5. 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

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

Overovatelia :
v. r.
Mgr. Monika Korenčiová nesúhlasím s formou ani obsahom ...............................
Vojtech Horváth

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

