Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 24.10.2019

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 o prenájom poľnohospodárskej pôdy p. Kubica
4.2 Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy p. Kubica
4.3 Žiadosť obyvateľov Lúčnej ulice o povolenie na výsadbu zelene a finančný
príspevok na výsadbu zelene
4.4 Žiadosť Školskej jedálne o úpravu rozpočtu
4.5 Žiadosť STK o dotáciu z rozpočtu obce
4.6 Žiadosť JDS Miestna organizácia v Blatnom o dotáciu z rozpočtu obce
5. Rôzne
5.1 Ponuka nabíjacej stanice pre elektromobil vozidlá na OcÚ
5.2 Schválenie prípravy projektu Prístavba a rekonštrukcia futbalových šatní
pre výzvu pod opatrenia 7.4 – MAS 091/7.4/2
6. Záver
1.
2.
3.
4.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil pani Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice
určil poslancov pani Magdalénu Dugovičovú a pána Lukáša Poóra.
Uznesenie č. 118/2019-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
Magdalénu Dugovičovú a pána Lukáša Poóra.
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
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Pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová navrhla doplnenie bodu do programu:
Návrh na úpravu platu starostu obce.
Pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová navrhla doplnenie bodu do programu:
Riešenie projektu kuchyne, školskej jedálne a telocvične.
Uznesenie č. 119/2019-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.
5.3 Návrh na úpravu platu starostu obce
5.4 Riešenie projektu kuchyne, 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
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 120/2019-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. Pripomienky poslancov a občanov
Pani Helena Naďovičová pripomienkovala:
- v akom štádiu je oprava havarijných ciest v Blatnom
Pán starosta reagoval:
- cesty v obci sa opravovali na ulici Podhájska, Lúčna, Kračice, Mlynská
a chodník na Šenkvickej ulici, ostatné cesty sa môžu opravovať ak poslanci
schvália do rozpočtu opravu ciest
Pán poslanec Vojtech Horváth pripomienkoval:
- na Chorvátskej ulici je cesta v katastrofálnom stave a treba ju opraviť
Pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa informovala:
- zmluvy vodné a stočné v akom sú procese
- prečo sa nevypovedajú staré zmluvy vodné a stočné, aby sme občanov mohli
odpojiť, ak nepodpíšu novú zmluvu
Pán starosta reagoval:
- pracovníčka OcÚ vyzývala ľudí na podpísanie zmlúv vodné a stočné a každý
deň chodia občania podpisovať zmluvy
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Uznesenie č. 121/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) žiada OcÚ aby do 31.10.2019 vypovedali občanov staré zmluvy vodné
a stočné a poslali nové zmluvy.
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
Poslanec Martin Kubica sa informoval:
-

v akom štádiu je riešenie správca cintorína a prechod pre chodcov na
Bratislavskej ulici, navrhuje prijať uznesenie na správcu cintorína

Pán starosta reagoval:
-

prechod pre chodcov na Bratislavskej ulici je v riešení

Pán poslanec Vojtech Horváth navrhol:
-

správca cintorína, aby mal na starosti nie len cintorín ale aj ihrisko

Pani Mgr. Monika Korenčiová navrhla:
-

na správcu cintorína treba dať inzerát

Uznesenie č. 122/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) žiada starostu obce, aby vypracoval pracovnú náplň nového zamestnanca
– správcu, finančná komisia prerokuje a dá sa to do rozpočtu r. 2020.
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
Pani Mgr. Marta Gašajová pripomienkovala:
-

tlmočila poďakovanie za revitalizáciu parku pri kostole a sochu Padlých
forma písania zápisníc
prečo OcZ má zapisovateľa, keď je toľko poslancov
každý poslanec by si mal spraviť odpočet za tento rok odkedy bol zvolený čo
spravili pre obec
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4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 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.
Pán starosta predniesol odpoveď od PD Blatné.
PD Blatné na základe dlhodobého plánu pestovania plodín má podľa zmluvy
o prenajme poľnohospodárskej pôdy od obci už vypracovanú kalkuláciu nákladov do
konca prenájmu, súvisiacich s osevným postupom a výpočtom potreby hnojív. Z toho
dôvodu PD Blatné nesúhlasí s ukončením zmluvy skôr ako je stanovená doba určitá,
t. j. ďalších 5 rokov.
Uznesenie č. 123/2019-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
neschvaľuje 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.
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
4.2 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.
Uznesenie č. 124/2019-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
neschvaľuje 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.
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
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Pani Anna Kubicová pripomienkovala odpredaj obecných pozemkov LIGNUS REAL
– výstavba čerpacej stanice, obec nežiadala od družstva vyjadrenie. Aj pri tomto
obecnom pozemku mala obec nájomnú zmluvu s PD Blatné. Pri jednej žiadosti treba
vyjadrenie od PD Blatné a pri druhej nie.

4.3 Žiadosť obyvateľov Lúčnej ulice o povolenie na výsadbu zelene a finančný
príspevok na výsadbu zelene.
Uznesenie č. 125/2019-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 obyvateľov Lúčnej ulice o povolenie na výsadbu
zelene a finančný príspevok na výsadbu zelene z dôvodu, že sa jedná o súkromné
pozemky.
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
4.4 Žiadosť Školskej jedálne o úpravu rozpočtu
Uznesenie č. 126/2019-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 Školskej jedálne do výšky 2 000 EUR na
zakúpenie čipu.
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
4.5 Žiadosť STK o dotáciu z rozpočtu obce
Uznesenie č. 127/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o
obecnom zriadení) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie
žiadosť STK o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2020 na svoju činnosť
v Blatnom v celkovej výške 2 500 EUR.
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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
4.6 Žiadosť JDS Miestna organizácia v Blatnom o dotáciu z rozpočtu obce
Uznesenie č. 128/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o
obecnom zriadení) a VZN 02/2017 o dotácii rozpočtu obce berie na vedomie
žiadosť JDS Miestna organizácia v Blatnom o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na rok 2020 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 3 580 EUR.
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
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová navrhla poveriť hlavnú kontrolórku skontrolovať
vyučovania dotácií miestnych organizácií za rok 2018.
Uznesenie č. 129/2019-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 hlavnú kontrolórku skontrolovať vyúčtovania dotácií miestnych
organizácií v termíne do ďalšieho zastupiteľstva 28.11.2019.
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. Rôzne
5.1 Ponuka nabíjacej stanice pre elektromobil vozidlá na Obecnom úrade.
Pán Martin Košara vysvetlil na akom princípe funguje nabíjacia stanica pre
elektromobil.
Uznesenie č. 130/2019-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 ponuku nabíjacej stanice pre elektromobil vozidlá na Obecnom
úrade, s tým že nabíjacia stanica bude umiestnená vedľa OcÚ.
Za:

9

Proti:

0
6

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
5.2 Schválenie prípravy projektu Prístavba a rekonštrukcia futbalových šatní,
pre výzvu pod opatrenie 7.4 – MAS 091/7.4/2
Pán Vojtech Horváth vysvetlil postup projektu prístavby a rekonštrukcie futbalových
šatní.
Uznesenie č. 131/2019-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 prípravu projektu Prístavba a rekonštrukcia futbalových šatní,
pre výzvu pod opatrenie 7.4 – MAS 091/7.4/2.
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
Pán starosta sa vyjadril k nepodpísaniu uznesenia 96/2019-Z
Vážené obecné zastupiteľstvo,
V zmysle . § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení som pozastavil
výkon uznesenia obecného zastupiteľstva č. 96/2019 o úpravu platu starostovi z
pôvodných 29% na 13%. a to z tohto dôvodu:
Výrok rozhodnutia (o čom a ako rozhodlo obecné zastupiteľstvo) tvorí jeho jadro, a
preto musí byť presný a konkrétny. Na danom uznesení chýba od kedy sa znižuje
plat a na poslednom zastupiteľstve 04.10.2019 bol návrh uznesenia daný na základe
presne nešpecifikovaných vážnych porušení, ktoré však neboli vôbec špecifikované.
Judikatúra vyžaduje opísanie skutku vo výrokovej časti rozhodnutia. Nedostatky
formy rozhodnutia alebo povrchnosť odôvodnenia je v rozpore s ústavnými princípmi
právneho a demokratického štátu.
S ohľadom na zákonnú konštrukciu ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. je
potrebné upozorniť, že nemusí byť preukázaná nezákonnosť alebo nevýhodnosť pre
obec. Postačuje „domnievanie sa“ starostu, t.j. podľa výkladu nazdávanie sa starostu
alebo myšlienkový pochod starostu, ktorý vedie k záveru o jeho nezákonnosti alebo
nevýhodnosti prijatého uznesenia. Z uvedenej interpretácie zároveň vyplýva, že
starostu nemožno žiadnym spôsobom sankcionovať, ak sa neskôr preukáže opak
jeho názoru, t.j. že prijaté uznesenie neodporuje žiadnym spôsobom zákonu a ani nie
je pre obec nevýhodné.
Zo zákona navyše výslovne nevyplýva pre starostu obce ani povinnosť dodržať určitú
formu odôvodnenia pozastavenia výkonu uznesenia, t.j. nie je daná povinnosť
starostovi odôvodňovať pozastavenie výkonu uznesenia.
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Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pozastavenie výkonu uznesenia starostom je
zákonom konštruované ako právo a nie povinnosť starostu obce. Starostovi obce
teda nemožno v žiadnom prípade pripísať na zodpovednosť že podpísal nezákonné
alebo pre obec nevýhodné uznesenie obecného zastupiteľstva. V prípade uznesenia
obecného zastupiteľstva totiž nejde o prejav vôle starostu obce. Z toho vyplýva, že
starosta obce nie je povinný uplatniť sistačné právo ani ak sa domnieva, že prijaté
uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec nevýhodné.
Uznesenie č. 132/2019-Z
Poslanci sa vracajú k uzneseniu č. 96/2019-Z, ktoré bolo starostom obce vetované
na základe § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Hlasujú
opätovne o tom, aby navýšenie základného zákonného platu starostu bolo 13 % od
01.11.2019.
Za:

3

Proti:

4

Zdržal sa:

2

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Martin Kubica, Katarína Polakovičová
Toto uznesenie nebolo schválené.
5.3 Návrh na úpravu platu starostu obce Blatné od 01.11.2019
Predkladá: Mgr. Monika Korenčiová – poslankyňa OcZ Blatné
V zmysle zákona o obecnom zriadení patrí obecnému zastupiteľstvu právo
pravidelne hodnotiť náročnosť 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 OcZ č.31/2018 v Blatnom o zmene
určenia platu starostu k 1.1.2019 malo obsahovať dôvody, ktoré zastupiteľstvo
viedlo k úprave platu o 29%. Takéto dôvody zastupiteľstvo v Uznesení neuviedlo.
Základný plat starostu obce zo zákona je 2 229 Eur. Po úprave platu od
1.1.2019 o 29% bol navýšený na 2 875 €. Cena práce a teda náklady obce na plat
starostu sú 3 886,99 € mesačne.
Dôvodová správa:
Na predchádzajúcom zastupiteľstve dňa 4.10.2019 bola predložená Správa
o kontrole uplatňovania a dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom
obstarávaní na uskutočnenie rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice. Správa konštatovala
niekoľko jednoznačných porušení zákona a navrhla opatrenia na ich odstránenie
v budúcnosti. Správa však neriešila a ani nemohla riešiť dôsledky a sankcie, ktoré
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z porušenia zákona pri verejnom obstarávaní obci hrozia. Keďže správa
jednoznačne preukázala porušenie zákona – zaujímalo ma ako poslankyňu obce
transparentnosť všetkých vykonaných verejných obstarávaní za posledných 5 rokov.
Na poslednom zastupiteľstve informoval pán Ing. Tomašovič (ako predseda všetkých
verejných obstarávaní v našej obci) poslancov a obyvateľov, že zákon o verejnom
obstarávaní sa neustále mení a novelizuje: S tým musím súhlasiť. Jediné, čo sa
nemení je dodržiavanie zásad pri zadávaní ,vyhodnotení a zverejňovaní zakázok,
ktoré sú predmetom verejného obstarávania. Verejné obstarávanie má v princípe
zabezpečiť najhospodárnejšie a najtransparentnejšie nakladanie s financiami obce.
Teda s našimi financiami. Za to je zodpovedný štatutárny orgán obce. Teda starosta
obce. Pri zbežnom nahliadnutí na priebeh, vyhodnocovanie a zverejňovanie
doterajších zakázok v celkovom objeme cca 300 000 €, musím konštatovať, že
v každej jednej zákazke nájdete porušenie zákona o VO. Predpokladám, že po
Správe hlavnej kontrolórky obce príde k celkovej kontrole Úradu pre verejné
obstarávanie.
Ďalším závažným dôvodom, prečo navrhujem úpravu platu starostu je fakt, že
za päť rokov nebol na zastupiteľstvo pripravený ani jeden písomný materiál, ktorý by
spĺňal náležitosti podľa článku 6 bod 1. a 2. Rokovacieho poriadku obce.
Nepripravenosť materiálov na rokovanie OcZ je dôvodom, prečo zasadania trvajú
tak dlho. Veľa a zbytočne sa diskutuje nad predloženými žiadosťami bez
predložených relevantných dôvodov a stanovísk. Uznesenia sa tvoria ako kolektívne
dielo starostu, poslancov a prítomných občanov. K forme a obsahu zápisníc sa
nemusím vyjadrovať. Ako príklad uvádzam päťročné úsilie poslancov a občanov
o zabezpečenie a likvidáciu zrútených a zanedbaných domov, ktoré ohrozujú
obyvateľov a najmä deti. Na poslednom zastupiteľstve som sa na otázku, ako
pokračuje obecný úrad pri riešení tohto stavu dozvedela, že sa pán starosta s niekým
(nejakým spolumajiteľom) stretol, meno si nepamätá a že dotyčný sľúbil, že niečo
urobí... Čo urobí, ako to urobí, dokedy to urobí a aký má vzťah k nehnuteľnosti, kto to
je sme sa nedozvedeli. Nemáme ani písomný podklad, koľko by zbúranie stálo, kto
by to urobil a aké by boli nutné právne kroky k takémuto postupu.... za päť rokov nič!
Takisto sme sa na zastupiteľstve zaoberali žiadosťou pána Kubicu o prenájme
poľnohospodárskej pôdy na podnikanie, pritom základným predpokladom
predloženia takejto žiadosti zo strany obecného úradu/starostu bolo zistiť stanovisko
PD, ktoré má dlhodobú zmluvu na nájom tejto pôdy.
Riešenie jedálne, školy a škôlky je kapitola sama o sebe. Najhoršie na tom ale
je, že pán starosta neustále a rád zdôrazňuje, že za všetko sú zodpovední poslanci.
Vôbec si pritom asi neuvedomuje, že on je hlavný koordinátor prípravy, návrhu
a riešení havaríjneho stavu. Dodnes nepredložil ani jeden písomný návrh na reálne
riešenie ( riešenie, termín, financovanie) o ktorom by sa viedla diskusia. Naopak,
predpokladám, že situáciu (havarijný stav okien v škole) opäť posúdi ako haváriu,
vezme obecné peniaze a ako záchranca obce zaplatí nemalé faktúry... Dovolím si
upozorniť, že havarijná stav a havária nie je to isté – a teda na transparentné
a odôvodnené použitie verejných zdrojov (teda našich peňazí) platia prísne
pravidlá všade!
Mnohí občania nezaregistrovali resp. sa nedozvedeli, že majú prísť podpísať
nové zmluvy vodné/stočné. Niektorí dokonca odmietajú podpísať nové zmluvy. Bolo
na obecnom úrade/starostovi aby zabezpečil vypovedanie starých zmlúv. To bol
jediný možný spôsob ako nastaviť poriadok a zabezpečiť prostriedky na financovanie
ČOV. Riešime to minimálne 3 roky, pričom najväčšiu nevôľu obyvateľov znášajú
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pracovníčky obecného úradu, ktoré majú iba povinnosť postupovať podľa
Všeobecných podmienok, ktoré odsúhlasili zastupiteľstvo .... Kto, kedy a ako začne
odpájať verejný vodovod občanom pre nesplnenie povinnosti obecného úradu?
Ak sa pozriete na našu obecnú web stránku, zistíte, že informácie sú
nepresné, neúplne, chaotické. Množstvo informácií tam ťažko hľadáte – ak tam
napriek zákonnej povinnosti vôbec sú. (napr. VZN, smernice, zmluvy, objednávky,
kontrolné výkazy, kontroly). Udalosti a fotografie končia niekedy v roku 2017....
A už len jeden dôvod. V roku 2014 odchádzala Katarína Polakovičová
(Takáčová) z postu starostky obce s dlhom 0 € na obyvateľa. Pričom išlo o najhoršie
hospodárske obdobie za posledné roky. Príjmy za rok 2014 boli vo výške 934 498 €
Po piatich rokoch máme dlh z hospodárenia vo výške 183 € na obyvateľa obce,
pričom príjmy za rok 2018 boli vo výške 1 336 237 €. Bankové dlhy v roku 2018
predstavovali sumu 319 015 €. Zdroj:
http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=116&y=2018
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. .../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 § 4 odst. 2 zákona č.377/2015 Z.z. v znení
neskorších predpisov schvaľuje/neschvaľuje základný plat starostu obce Blatné od
01.11.2019 vo výške: 2 229,00 € bez navýšenia.
V Blatnom 24.10.2019
Uznesenie č. 133/2019-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 základný plat starostu obce Blatné od 01.11.2019 vo výške
2 229,00 EUR bez navýšenia.
Za:

2

Proti:

4

Zdržal sa:

3

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Magdaléna Dugovičová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová
Toto uznesenie nebolo schválené.
Pán Vojtech Horváth navrhol navýšenie platu starostu obce na 12 %.
Uznesenie č. 134/2019-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 navýšenia platu starostu obce na 12%.
Za:

3

Proti:

4
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Zdržal sa:

2

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Magdaléna Dugovičová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Martin Kubica, Katarína Polakovičová
Toto uznesenie nebolo schválené.
Pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa ústne vzdala mandátu poslankyne
Obecného zastupiteľstva. Vzdanie sa mandátu zašle aj písomne so svojim
odôvodnením.
Pán poslanec Vojtech Horváth oznámil, že sa vzdáva účasti a príprav obecných akcii
ako aj spolupráce pri príprave projektov.
Pani kontrolórka Ing. Jana Dirgová, MSc. sa vyjadrila k vzdaniu sa mandátu
poslankyne Mgr. Moniky Korenčiovej. Vzdanie sa mandátu je platné aj ústnou
formou na verejnom zasadnutí OcZ.
5.4 Riešenie projektu kuchyne, školskej jedálne a telocvične.
Uznesenie č. 135/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) žiada starostu vypracovať štúdiu kuchyne, školskej jedálne a telocvične
s pripomienkami Základnej školy, Školskej jedálne a Materskej školy.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

2

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

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

Zapísala :
v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Magdaléna Dugovičová

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

Lukáš Poór

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