Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom, konaného dňa
24. 01. 2003 o 18.00 h v zasadačke OcÚ Blatné.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Ing. Stanislav Fekete – zástupca starostu obce, CSc., Štefan
Fiala, Anna Kovačičová, Anna Kubicová, Jozef Kubica, Vojtech Milošovič, Ján Polakovič,
Lýdia Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci, Helena Naďovičová – hlavná kontrolórka.
Marián Hegedüs, Vojtech Horváth – občania.
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva - predkladá starosta obce
6. Schválenie zloženia komisií – aktivisti
7. Návrh rozsahu živnostenskej činnosti obce
8. Záver
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Šarmír. Privítal všetkých
prítomných. Určil zapisovateľa Ing. Stanislava Feketeho, CSc. a overovateľov Štefana Fialu
a Lýdiu Škorvagovú. Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili program
rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 11/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo vzhľadom na nezáujem o staré vchodové a balkónové dvere ruší
uznesenie č. 82/02-Z o odpredaji a schvaľuje ich likvidáciu. Pri likvidácii postupovať
v zmysle platných predpisov.
Poslankyňa Anna Kubicová požiadala o odloženie kontroly plnenia uznesení, nakoľko
novo nastúpení poslanci nemajú k dispozícii texty kontrolovaných uznesení. Ing. Fekete
navrhol v zápisniciach v časti kontrola plnenia uznesení nechávať aj plné znenia príslušných
uznesení. Starosta obce súhlasí s návrhom, napriek tomu však upozornil poslancov na
ukončenie inventarizácie v termíne do 31. 01. 2003.
Uznesenie č. 12/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo odkladá kontrolu plnenia uznesení na ďalšie zasadanie obecného
zastupiteľstva, nakoľko noví členovia OcZ nedostali predchádzajúce zápisnice OcZ so
splatnými úlohami. Novo nastúpení členovia obecného zastupiteľstva dostanú prehľad znení
uznesení, ktoré sú predmetom kontroly plnenia.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Anna Kubicová
od 01. 01. 2003 prechádza obec na podvojné účtovníctvo - v oblasti účtovníctva sa
stala veľkým závodom. Z toho dôvodu predkladá návrh na zakúpenie nového počíta -ča
a kompletného programu pre vedenie účtovníctva, miezd, stavu majetku a pod.,
informovala sa, koľko prostriedkov bolo vynaložených ročne na aktualizáciu
a udržiavanie programov, ktoré vykonáva pani Moderdorfská,
dostala upozornenia od občanov, že zamestnankyne obecného úradu sa často
správajú k občanom neochotne s konštatovaním že nevedia, nemajú čas a podobne.
Nakoľko sú platení z peňazí občanov, žiadala starostu obce zjednať nápravu.

Ing. Stanislav Fekete, CSc.
redakčná rada obecných novín poukázala na neúčasť Patrika Czéreho na zasadnutí
redakčných rád a nezáujem o dianie prakticky od jeho zvolenia do redakčnej rady. Preto na
žiadosť členov redakčnej rady podal návrh na jeho odvolanie.
Marián Šuplata
parkovanie áut – vodiči nákladných áut v obci nerešpektujú dopravné značenia
(zákazy vjazdu), aj VZN v časti parkovanie. Je to potrebné vyriešiť
je treba postihovať takýchto vodičov – neoprávnene parkoval pred predajňou HEVA
a naviac ešte zničil klzisko, ktoré dobrovoľníci z dediny urobili pre deti. Navrhol zriadiť na
dvore školy plochu (betónovú, asfaltovú...), ktorú by bolo možné využívať na športovanie
počas celého roka,
niektorí rodičia sa sťažovali, že riaditeľka materskej školy nechce prijať od februára
deti. Žiadal preveriť maximálnu možnú kapacitu MŠ, pretože v minulosti ju navštevovalo vyše
60 detí,
žiadal, aby riaditeľka MŠ mala možnosť kontrolovať kvalitu i množstvo jedla a stravy
pre deti MŠ.
Štefan Fiala
upozornil na skutočnosť, že na Čatajskej ceste chýbajú z oboch strán dopravné
značky označujúce začiatok a koniec obce,
- je potrebné vyviezť kontajner s odpadom z cintorína.
Vojtech Horváth
chodník medzi ulicami K Mrázovej doline – Bratislavská (zo „Šinterne“ na dolný
koniec pozdĺž odvodňovacieho kanálu) je úplne neschodný. Navrhuje ho vyložiť
betónovými dlaždicami, ktoré sa použijú po vybratí z chodníka pri parku na námestí
A. Hlinku,
voda zo zvodov domu susediaceho s chodníkom steká priamo na chodník –žiadal
upozorniť majiteľa s požiadavkou na odstránenie nedostatku,
- pohostinstvá v obci nemajú vyčlenené nefajčiarske miestnosti,
stolnotenisový klub uskutočnil nábor medzi deťmi a prihlásilo sa ich viac, ako je
možná kapacita. Navrhol využiť priestory školy – chodbu na športové účely.
Starosta obce mu zodpovedal na niektoré dotazy nasledovne:
Upraviť chodník s betónovými dlaždicami z okolia parku na nám. A. Hlinku bude možné
s nezamestnanými, ktorí budú musieť odpracovať mesačne 20 hodín erejnoprospešných
prác.
Fajčenie v pohostinstvách musia riešiť ich prevádzkovatelia. Komisia finančná, služieb
a obchodu má za úlohu upozorniť na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov
prevádzkovateľov pohostinských zariadení.
Zvody z domu Ervína Koriča do kanála – žiadať ho do 30. 3. 2003 urobiť nápravu tak, že
zvody budú upravené pod chodník a vyúsťovať do spevnenej časti kanála.
Uznesenie č. 13/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo odvoláva Patrika Czéreho z členstva v redakčnej rade obecného
časopisu Blatňan.
Uznesenie č. 14/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prerokovať s riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ za
účasti zástupcov komisií sociálnej a mládeže a školstva prevádzku MŠ.
T: 04. 02. 2003 o 16.00 h
Uznesenie č. 15/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo
a)
upozorňuje autodopravcov na nepovolené parkovanie nákladných automobilov na
verejných priestranstvách po obci podľa zákona 168/1996 NR SR o cestnej doprave.

b)
žiada starostu obce postupovať v zmysle VZN. Po nezjednaní nápravy postupovať
podľa zákona o správnom konaní.
c) žiada nahlásiť chýbajúce značky označenia obce na SSC s požiadavkou ich osadenia
T: 07.02.2003
Jozef Kubica predložil návrh na poskytnutie darčekov deťom narodených v roku 2002 pri
príležitosti uvítania detí do života, ktoré sa uskutoční 8.2.2003.
Uznesenie č. 16/2003-Z
obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie darčekov v hodnote 250,– Sk na jedno dieťa
narodené v roku 2002 pre 16 detí na uvítanie detí do života.
Uznesenie č. 17/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce prerokovať s riaditeľom ZŠ v Blatnom zriadenie
stolnotenisového krúžku v priestoroch školy z dôvodu enormného záujmu detí o stolný tenis.
4. Žiadosti FO a PO.
Pán Jaroslav Martišovič sa informoval o podmienkach odpredaja časti pozemku súp. číslo
18 vo výmere 174 m2 (prepočet podľa GP – neuvedené). Starosta ho informoval
o schválených zásadách odpredaja obecných pozemkov. Rozhodol sa, že na niekoľko rokov
požiada o prenájom, potom chce pozemok odkúpiť.
Uznesenie č. 18/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce informovať p. Jaroslava Martišoviča
o možnosti riešenia spôsobu vysporiadania v nadväznosti na iné pozemky podobného
charakteru v obci.
T: do 07. 02. 2003
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 19/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje termínový plán a program zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2003.
6. Schválenie zloženia komisií a zástupcov obce do školských rád
K prerokúvanému bodu bol dodaný písomný materiál: návrh na doplnenie komisií aktivistami
a návrh zástupcov do rád škôl.
Uznesenie č. 20/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie pracovných komisií pri obecnom zastupiteľstve
nasledovne:
Komisia finančná, služieb a obchodu:
Anna Kubicová – predsedníčka komisie
Lýdia Škorvagová – členka komisie, poslankyňa
Ivana Benkovská – členka komisie, aktivistka
Paula Nováková – členka komisie, aktivistka
Komisia kultúrna, sociálna a rodiny:
Jozef Kubica – predseda komisie
Anna Kovačičová – členka komisie, poslankyňa
Terézia Turiničová – členka, aktivistka
Marianna Konečná – členka, aktivistka
Stanislava Fialová – členka, aktivistka

Jana Brasová – členka, aktivistka
Mária Parajková – členka, aktivistka
Marek Kovačič – člen, aktivista
Komisia mládeže, školstva a športu:
Ján Polakovič – predseda komisie
Marián Šuplata – člen komisie, poslanec
Jozef Farkaš, člen komisie, aktivista
Mária Gregušová – členka komisie, aktivistka
Marián Hegedüs – člen, aktivista
Vojtech Horváth – člen, aktivista
Ľubomíra Milošovičová – členka, aktivistka
Daniel Mišák – člen, aktivista
Marek Rajcsányi – člen, aktivista
Daniela Slezková – členka, aktivistka
Peter Šarmír – člen, aktivista
Peter Valovič – člen, aktivista
Komisia stavebná, životného prostredia a ochrany verejného poriadku:
Vojtech Milošovič – predseda komisie
Stanislav Fekete – člen komisie, poslanec
Štefan Fiala – člen, poslanec
Peter Dugovič – člen, aktivista
Štefan Heriban – člen, aktivista
Roman Jánsky – člen, aktivista
Jozef Knap – člen, aktivista
Ján Križanovič – člen, aktivista
Vladimír Pecko – člen, aktivista
Vlastimil Tomašovič – člen, aktivista
Uznesenie č. 21/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo deleguje poslancov Jána Polakoviča a Mariána Šuplatu do Rady
Materskej školy a Rady Základnej školy v Blatnom ako zástupcov za obecné zastupiteľstvo.
7. Návrh rozsahu živnostenskej činnosti obce
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou rozšírenia živnosti pre obec. Jedná sa najmä o
oblasť prevádzkovania vodovodu a kanalizácie a kúpy a predaja tovaru v rozsahu voľnej
živnosti. Obecné zastupiteľstvo navrhlo poradiť sa na živnostenskom odbore, resp.
s právnikmi o možnostiach a návrh prerokovať na ďalšom zasadnutí.
Uznesenie č. 22/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo odkladá prerokovanie návrhu na zriadenie živnostenskej činnosti
obce na nasledujúce zasadnutie.
Zapisovateľ: Ing. Stanislav Fekete, CSc.
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Milan Šarmír, starosta obce

