Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 28.01.2021
Prítomní: Rastislav Pero – starosta, poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová,
Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová, Ing.
Jana Dirgová, MSc. – hlavná kontrolórka
Ospravedlnený: Jozef Farkaš, Katarína Polakovičová
Neospravedlnený:
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 p. Martiny Ábelovej o odkúpenie obecných pozemkov
4.2 Žiadosť p. Viery Pyšnej o odpustenie platenia smetí, vodného a stočného
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
6. Rôzne
6.1 Odvolanie p. Zuzany Rigovej proti rozhodnutiu o vodnom a stočnom
6.2 Oznámenie Základnej školy v Blatnom o prevádzke ŠKD pre zriaďovateľa
6.3 Schválenie členského príspevku Regionálneho združenia obcí Podunajskej
oblasti na rok 2021
6.4 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021
7. Záver
Zasadanie obecného zastupiteľstva je verejné zmysle UZNESENIA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo dňa 17. januára 2021, pričom v súčasnej
situácii počet osôb, ktoré sa chcú zúčastniť ako verejnosť, môže byť v zasadacej
miestnosti maximálne 5 a s platným negatívnym certifikátom na Covid-19.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil pani Stanislavu Kubicovú.
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 1/2021-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
Kamila Budaja a pána Lukáša Poóra.
Za:

7

Proti:

0
1

Zdržal sa:

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 2/2021-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 zo
dňa 15.12.2020.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
3. Pripomienky poslancov a občanov
Pripomienky p. poslanca Vojtecha Horvátha:
•
•
•
•

betónová plocha na dvore Základnej školy je nevyhovujúca, zničená
a prepadnutá. Namiesto reklamácie, ktorá sa mohla podať sa to nechalo tak.
Do budúcnosti navrhuje pán poslanec dať do poriadku túto betónovú plochu.
multifunkčné ihrisko je taktiež v nevyhovujúcom stave – výmena umelej trávy
by bolo vhodné
zvážiť oplotenie a osvetlenie multifunkčného ihriska
rodinný dom na ulici Nám. Andreja Hlinku 435/9, vo dvore sa nachádza
neporiadok, vysoké stromy a kríky

Pán starosta reagoval:
•
•
•

na multifunkčné ihrisko sa dávali robiť cenové ponuky, ktoré boli vo výške cca
20.000 EUR. V momentálnej situácii obec nemá financie na výmenu umelej
trávy na multifunkčnom ihrisku.
oplotenie to nevyrieši, pretože multifunkčné ihrisko má slúžiť na účel športového
vyžitia všetkým
ohľadne neporiadku rodinného domu na ulici Nám. Andreja Hlinku, pristúpi sa
k radikálnemu riešeniu, podá sa podnet na životné prostredie

Pripomienky p. poslanca Martina Kubicu:
•

navrhuje nakúpiť posypovú soľ na zimnú údržbu chodníkov do ďalšieho roka
a promtnejšie sledovať počasie

Pán starosta reagoval:
•
•

posypová soľ na zimnú údržbu je nakúpená
odhŕňanie ciest a chodníkov sa robí
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Pripomienka p. Ing. Jozefa Olšu:
•
•

osvetlenie multifunkčného ihriska na dvore Základnej školy
dopytovanie sa na rodinný dom na Šarfickej ulici parc. č. 2615/7 v akom je
procese

Pán starosta reagoval:
•
•

osvetlenie multifunkčného ihriska je sľúbené od firmy ŠUPLATA s.r.o.
rodinný dom na Šarfickej ulici parc. č. 2615/7 stavebný úrad vydal búracie
povolenie, teraz bude nasledovať ďalší proces tým, že veľa majiteľov vlastní
danú nehnuteľnosť, tak to dlhšie trvá

Pripomienka p. poslankyne Magdalény Dugovičovej:
•

navrhuje, aby sociálna komisia oslovila starších občanov na očkovanie –
COVID-19 – napr. šírenie osvety, pomoc pri prihlasovaní sa na očkovanie,
a podobne.

Pán starosta reagoval:
•

k tomuto návrhu treba pristupovať citlivo, s ohľadom na súkromie seniorov,
necháva to na sociálnu komisiu

Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Jana Dirgová MSc:
•

určite je to dobrá myšlienka, stálo by za to, keby sociálna komisia pomohla
starším ľuďom napríklad pri zaregistrovaní sa na očkovanie COVID-19, keďže
nie všetci seniori vedia ako sa zaregistrovať, resp. nemajú internet, aby sa
zaregistrovali.

Pripomienka p. poslanca Kamila Budaja:
•

vyvážanie odpadu vedľa futbalového ihriska smer ku koňom od čatajskej cesty

Pán starosta reagoval:
•

navážali štrk na vyrovnanie plochy pri koňoch, jazdia po súkromných
pozemkoch nie po obecných pozemkoch

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Žiadosť p. Martiny Ábelovej, bytom Mlynská 153/12, Blatné o odkúpenie
obecných pozemkov parc. č. 116/4 o výmere 108 m2 v k. ú. Blatné.
Uznesenie č. 4/2021-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 predaj p. Martiny Ábelovej, bytom Mlynská 153/12, Blatné o odkúpenie
časti obecného pozemku v katastrálnom území Blatné do osobného vlastníctva.
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Pozemok č. 116/4 o výmere 108 m2 za cenu 20 Eur/m2, z dôvodu zverejneného
zámeru a presného doplnenia označenia pozemkov.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4.2 Žiadosť p. Viery Pyšnej, bytom Mlynská 146/2, Blatné o odpustenie platenia
komunálneho odpadu, vodného a stočného.
Uznesenie č. 5/2021-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. Viery Pyšnej, bytom Mlynská 146/2, Blatné o odpustenie
platenia komunálneho odpadu, vodného a stočného, z dôvodu prešetrenia spotreby
vody a napojenia vodomerov.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
Vysvetlenie hlavnej kontrolórky k návrhu VZN a k pripomienkam
Uznesenie č. 6/2021-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 6 ods. 12
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia s pripomienkami a doplnením, ktoré boli
prednesené.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4

0

6. Rôzne
6.1 Odvolanie p. Zuzany Rigovej, bytom Šarfická 317/5, Blatné proti rozhodnutiu
o vodnom a stočnom.

Uznesenie č. 7/2021-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 odvolanie p. Zuzany Rigovej, bytom Šarfická 317/5, Blatné
proti rozhodnutiu o vodnom a stočnom
•
Za:

schvaľuje jednorazové odpustenie fakturovanej čiastky o 50 % za vodné a
stočné
7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.2 Oznámenie Základnej školy v Blatnom o prevádzke ŠKD pre zriaďovateľa
Vyjadrenie p. riaditeľky ZŠ PaedDr. Jany Parajkovej:
• Informuje poslancov o činnosti a financovaní ŠKD r. 2021
• Uviesť na správnu mieru nahrávku z predošlého obecného zastupiteľstva:
1. Odznelo, že p. starosta pozval p. riaditeľku na obecné zastupiteľstvo, čo je
nepravdivé, ani ústne ani písomne nebola pozvaná
2. P. poslanec Martin Kubica sa vyjadril, že p. riaditeľka nie je schopná zaslať
zoznam s inventárom
• Na zasadnutí rady školy sa dohodli, že p. riaditeľka zašle inventár, ktorý
zaslala emailom dňa 14.10.2020, p. starostovi aj p. poslancovi Kubicovi, tento
email dostali, nedostala žiadnu spätnú odpoveď
• Na poslednom obecnom zastupiteľstve p. starosta hovoril p. poslankyni
Dugovičovej, že je obmedzené stretávanie na obecnom zastupiteľstve, tak aj
z toho dôvodu nepotrebovala p. riaditeľka za dôležité prísť na obecné
zastupiteľstvo a po druhé: ,,Na jednej strane štýl a spôsob komunikácie
a úroveň komunikácie, o tom svedčí aj posledné zastupiteľstvo, každý
poslucháč si urobí svoju mienku.“
• Bola podaná žiadosť o úpravu zápisnice z 28.5.2020, ktorú podpísalo 14
zamestnancov ZŠ, nakoľko bol problém s nahrávkou z tohto zastupiteľstva.
Takže aj na základe týchto dôvodov neprišli na obecné zastupiteľstvo.
• Ďalším dôvodom neúčasti na poslednom decembrovom zastupiteľstve je ten,
3xkrát sa stretli s finančnou komisiou, p. kontrolórkou a p. starostom pred
samotným zastupiteľstvom a preberali rozpočet ZŠ a financovanie ŠKD, kde
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sa dohodli a snažili sa argumentovať a vysvetliť rozpočet ŠKD a financovanie
ŠKD
• ,,Ten kto vidí do chodu školy a čo sa deje, nie je potrebné vysvetľovať“
• Včera sa uskutočnilo online stretnutie kde boli rodičia žiakov, pani zástupkyňa
ZŠ, p. starosta a p. kontrolórka za čo p. riaditeľka ďakuje p. Ing.
Červeňanskému, ktorý toto online stretnutie zorganizoval ako rodič a že sa
zapojili aj rodičia, kde sa dohodli, že p. riaditeľka zverejní ponuku na pozíciu
vychovávateľa
• Pani riaditeľka navrhuje za všetkým spraviť hrubú čiaru a viac sa minulosťou
nezaoberať.
Vyjadrenie p. Viviany Rikkovej ekonómky ZŠ:
• Vysvetlila rozpis ŠKD - rozpočet r. 2020 - dotácie
Vyjadrenie p. starostu:
• Čo sa týka pozvania na decembrové obecné zastupiteľstvo, p. riaditeľku
ústne pozval, na čo p. riaditeľka nereagovala.
• Email, ktorý dostal p. starosta ohľadne inventára, bolo tam len 8 položiek,
väčšinou interaktívne tabule, čo sa mu nezdá, že by iba tabule patrili do
inventáru školy
• S p. poslankyňou Magdalénou Dugovičovou boli na stretnutí na Školskom
úrade, kde boli informovaní, že Základná škola si môže žiadať energie
z normatív, ktoré im vyplatí štát a nemusí to ísť z originálnych kompetencií
• Na online stretnutí sa dohodlo, že bude vyhlásené výberové konanie na
vychovávateľa
• Obecné zastupiteľstvo schválilo Základnej škole rozpočet 50.000 EUR
• P. starosta navrhuje spraviť taktiež hrubú čiaru a začať v prvom rade
s tým, že treba prísť s návrhom, vysvetliť si a nájsť vhodné riešenie čo sa
týka komunikácie zriaďovateľ a vedenie školy
• Zriaďovateľ zakazuje zatvoriť tretiu triedu ŠKD
Vyjadrenie p. poslankyne Magdalény Dugovičovej:
• Ako poslankyňa bola zvolená do rady školy, emaily, ktoré písala p. riaditeľka
rodičom – zrušenie jednej triedy ŠKD, ako bolo vysvetlené z vedenia školy, že
starosta a poslanci zrušili triedu ŠKD – nie je pravda
• Na základe stretnutia na školskom úrade bolo zistené, že ak by prišla kontrola
do Základnej školy a zistili by, že Základná škola je v poobedňajších hodinách
prázdna a sú vysunuté elokované pracoviská, z čoho za jedno pracovisko sa
platí nájomné, kto by toto vysvetlil a že by mohla mať škola problém, že zle
využíva svoje priestory.
• Navrhuje stretnúť sa zriaďovateľ, poslanci a vedenie školy
Vyjadrenie p. Ing. Michala Červeňanského:
• Je úplne prirodzené a normálne, že keď vznikajú situácie v tejto turbulentnej
dobe, treba nájsť kompromisné riešenia a nájsť štýl komunikácie. Ak sa má
spraviť hrubá čiara: nevyťahovať minulosť, nebrať veci vzťahovačne ale
vnímať aj tú druhú stranu
• Základnú školu ako rodič vníma veľmi pozitívne
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•
•

Čo sa týka zrušenia triedy ŠKD – ak by sa stretli zástupcovia obce
a zástupcovia školy, k takémuto problému by vôbec nemuselo prísť, pri takejto
situácii treba hľadať čisté fakty
Poďakovanie p. riaditeľke, p. starostovi a p. kontrolórke , že sa zúčastnili na
online stretnutí

Vyjadrenie p. kontrolórky obce Ing. Jany Dirgovej, MSc.:
• Čo sa týka žiadosti, ktorá bola ako duplicitná bolo to nedorozumenie, ktoré
bolo vysvetlené
• Online stretnutie s rodičmi, vedením školy a p. starostom hodnotí pozitívne,
nastal zlom, kedy sa konečne hľadajú riešenia.
• Na stretnutiach finančnej komisie s vedením školy sa diskutovalo na základe
čísel a faktov, boli predložené návrhy. Finančnej komisii sa zdalo veľa financií
na rozpočet Základnej školy, keďže množstvo financií je limitované – čo bolo
aj vedeniu školy vysvetlené a zdôvodnené.
• Vychovávatelia ŠKD, treba hľadať riešenia, napríklad aby všetky triedy
nemuseli fungovať na 100 % úväzok, hľadať šetrenie ako je napríklad zberná
trieda, kde detí nie je veľa a mohli by byť spojené
• Čo sa týka mzdových prostriedkov – treba hľadať možnosti ako ušetriť.
• Nesúhlasí s predostretým rozpisom ŠKD na rok 2020 - sociálne poistenie je
nesprávne odrátané.
Vyjadrenie p. poslanca Vojtecha Horvátha:
• O ideálny stav sa Obecné zastupiteľstvo snažilo už pol roka, čo sa týka
problému Základnej školy
• Obecné zastupiteľstvo sa snažilo spraviť hrubú čiaru, kde sa snažilo nájsť
riešenie, hľadať návrhy a spôsob ako sa dá vyriešiť situácia
Vyjadrenie p. poslanca Martina Kubicu:
• Zrušenie jednej triedy ŠKD, taktiež schválenie dvojsmennej prevádzky – nič
také obecné zastupiteľstvo neschválilo a nezrušilo
• Výpočty ohľadne Základnej školy už mali byť spravené a schválené
• Riešenia by sa mali hľadať, na základe toho, že jedna strana dá návrhy aj
druhá strana dá návrhy.
Uznesenie č. 3/2021-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 oznámenie Základnej školy v Blatnom o prevádzke ŠKD
pre zriaďovateľa, po dohode s vedením Základnej školy budú otvorené 3 triedy ŠKD.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová

7

0

6.3 Schválenie členského príspevku Regionálneho združenia obcí Podunajskej
oblasti na rok 2021.
Uznesenie č. 8/2021-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 výšku členského príspevku na rok 2021 nasledovne: 0,25 € x
počet obyvateľov = členský príspevok a príspevok na propagáciu na rok 2021 v
celkovej výške 454,50 Eur.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.4 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021
zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením:
-položka Pandémia COVID 19
+ 8 000,-- Eur
-položka Koncesionárske poplatky + 1 400,-- Eur
-položka Tarifné platy + osobné ohodnotenie + 12 000,-- Eur
-položka ZP + 1 200,-- Eur
-položka SP + 2 994,-- Eur
Uznesenie č. 9/2021-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 rozpočtové opatrenie č. 1/2021.
-položka Pandémia COVID 19
+ 8 000,-- Eur
-položka Koncesionárske poplatky + 1 400,-- Eur
-položka Tarifné platy + osobné ohodnotenie + 12 000,-- Eur
-položka ZP + 1 200,-- Eur
-položka SP + 2 994,-- Eur
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária
Mókošová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
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7. 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
stránke www.blatne.sk

Starosta :
v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Kamil Budaj

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

Lukáš Poór

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