Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 27.
06. 2003 o 1800 hod v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Štefan Fiala, Anna Kovačičová,
Jozef Kubica, Vojtech
Milošovič, Ján Polakovič, Lýdia Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci, Helena Naďovičová
– hlavná kontrolórka , Monika Mišáková – zapisovateľka
Ospravedlnení: Ing. Stanislav Fekete, CSc. – zástupca starostu, Anna Kubicová
Občania: Anton Polakovič
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Informácia o činnosti KOVP a tvorby životného prostredia – predseda komisie
6. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Určil
zapisovateľku Moniku Mišákovú a overovateľov zápisnice Jozefa Kubicu a Mariána Šuplatu.
Predniesol program zasadnutia, ktorí prítomní členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie 22/2003 – Z a 49/2003 – Z - starosta poverený požiadať o živnostenské
oprávnenie a koncesiu - ešte stále nemáme odborného zástupcu.
Uznesenie 35/2003 – Z - inventarizácia – ukončená , úloha splnená.
Uznesenie 56/2003 – Z – závora pri Kolembusových ešte neosadená, Pišný a Danišová
žiadajú stanoviť hranicu pozemku.
Uznesenie 57/2003 – Z - KOVP dodržiavanie prevádzkových hodín a návštevy mladistvých
v pohostinstvách – v správe KOVP.
Uznesenie 58/2003 – Z - písomná žiadosť na riešenie otváracích hodín pošty zaslaná.
Uznesenie 64/2003 – Z - rokovanie s vlastníkmi pozemkov za Bertovým mlynom –
neukončené.
Uznesenie 66/2003 – Z - prizvať hygieničku k stanoveniu kapacity MŠ v troch triedach –
úloha splnená, hygienička zatiaľ nebola, ani nezaslala správu .
Uznesenie 68/2003 – Z - podpísať zmluvu s KASICOM, a. s. na tlač Blatňana v roku 2003 –
zmluva bola 18. 6. 2003 podpísaná.
Uznesenie 69/2003 – Z - zúčastnili sa 3 členovia OcZ – Hincovci a Režuchovci súhlasia
s navrhovaným riešením so zámenou časti pozemku, Jozef Šarmír nesúhlasí .
Uznesenie 73/2003 – Z - starosta poverený rokovať s vedením družstva o zámene –
splnené – družstvo zatiaľ neuviedlo ktoré pozemky môže ponúknuť na zámenu, starosta
požiadal o majetkoprávne usporiadanie Konopníc, alebo družstevného sadu.
3. Pripomienky občanov a poslancov.
Anna Kovačičová predniesla návrh, aby oslavu prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej
republiky - Vatru zvrchovanosti usporiadali spoločne všetky politické organizácie v obci
spoločne s Obecným zastupiteľstvom v Blatnom, Miestnym odborom Matice slovenskej
a starostom obce. Návrh predrokovala už so starostom aj predsedom klubu KDH, ktorí
vyslovili s uvedeným návrhom súhlas.

Uznesenie 81/2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje usporiadanie osláv Dňa zvrchovanosti dňa
18. 7. 2003 ako spoločné podujatie všetkých politických strán v obci, Miestneho odboru
Matice slovenskej, Obecného zastupiteľstva a starostu obce s príspevkom 600,- Sk na
slávnostný prípitok z reprezentačného fondu.
b) Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zvolať predsedov politických organizácií
v obci a Miestneho odboru Matice slovenskej na rokovanie o príprave osláv Dňa
zvrchovanosti
Termín : 2. 7. 2003 o 1700 hod.
Anna Kovačičová – možnosť čerpania z Eurofondov – pokúsi dojednať návštevu u ministra
životného prostredia
Marián Šuplata – Ervín Korič mal do konca apríla odstrániť zvody sponad chodníka popri
kanály Mrázová dolina – bol upozornený, treba začať správne konanie s uložením pokuty ,
informoval sa ďalej o dlaždiciach na chodník popri kanály, opravu cesty K mrázovej doline,
na Školskej ulici.
Štefan Fiala – osadiť obrubníky alebo stĺpiky na zamedzenie parkovania na Školskej
a Vosátkovej ulici .
Anton Polakovič – pri odvoze skla z kontejnerov ostávajú porozsýpané úlomky skla pri
kontejneroch, často aj pri odvoze komunálneho odpadu porozsýpané smetí – upozorniť
vývozcu na dodržiavanie čistoty – starosta vyzve telefonicky firmu SOBA o dôsledné
dodržiavanie čistoty. V minulosti v predžatevnom období boli v miestnom rozhlase relácie na
zamedzenie vzniku požiarov – vyhlasovali sme už v piatok, relácie budeme opakovať, aj
v obecných novinách Blatňan bol uverejnený článok.
Uznesenie 82/2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
schvaľuje v prípade výhodnej možnosti nákup
vyfrézovaného materiálu z ciest v hodnote cca 30 tisíc Sk starostom obce na opravu cesty
K mrázovej doline z cestného fondu nad rámec rozpočtu..
Lýdia Škorvagová - nevhodné parkovanie automobilov na Podhájskej ulici, poškodzovanie
rigolu pred jej rodinným domom.
Uznesenie 83/2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie pripomienku o nevhodnom
parkovaní automobilov na Podhájskej ulici
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje predsedu stavebnej komisie preveriť
a navrhnúť možnosti úpravy terénu pred domom Lýdie Škorvagovej pre zamedzenie
poškodzovania rigolu a znečisťovania cesty.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1. Žiadosť Vladimíra Hincu a manželky Edity Hincovej, rod. Parajkovej o odkúpenie
pozemku 400/2 o výmere 168 m2.
Na základe uznesenia 69/2003 – Z sa menovaní zúčastnili rokovania 9. 6. 2003, na
ktorom súhlasili so zámenou v zadnej časti záhrady, na úroveň oplotenia Vincenta
Lopoša, čo činí cca 39 m2. Stavebná komisia odporúča zvyšok odpredať.
Uznesenie 84 / 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti pozemku 400/2 vo výmere 129
m2, zvyšnú časť vo výmere 39 m2 schvaľuje zameniť za časť pozemku 392 /1 o rovnakej
výmere v zadnej časti záhrady žiadateľom Vladimírovi Hincovi a Edite Hincovej, rod.
Parajkovej, bytom Blatné, Bratislavská 50/5 v cene 100,- Sk/m2. Kupujúci na vlastné náklady

zabezpečia geometrický plán, znalecký posudok a kúpnopredajnú zmluvu. Uznesenie stratí
platnosť ak sa predaj neuskutoční do jedného roka od jeho prijatia.
4.2. Žiadosť Zdenky Rigovej o odkúpenie časti obecného pozemku 402/2 okolo pozemku p.
č. 268
Zámenou parcelného čísla sa omylom odsúhlasil odpredaj časti obecného pozemku pri
rodinnom dome postavenom na pozemku p. č. 402/10. Stavebná komisia odporúča
odpredať požadovanú časť pozemku a zároveň zrušiť uznesenie 44/2003 – Z
o odpredaji časti obecného pozemku pri 402/10.
Uznesenie 85/ 2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie 44/ 2003 – Z.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku 402/2
žiadateľke Zdenke Rigovej, bytom Blatné, A. Vosátka 373/11, v šírke medzi pozemkami
402/10 a 269 v dĺžke od pozemku Heleny Jankovičovej, bytom Blatné, Krátka 496/3 do
vzdialenosti 5m od rigolu pri ceste na Vosátkovej ulici v cene 100,- Sk/ m2. Kupujúca
zabezpečí na svoje náklady geometrický plán, znalecký posudok a kúpnopredajnú zmluvu.
obec podá návrh na vklad do Katastra nehnuteľností v Senci s bremenom viazanosti
vlastníctva až do splatenia celej kúpnej ceny. Uznesenie stratí platnosť ak sa predaj
neuskutoční do jedného roka od jeho prijatia.
4.3. Žiadosť Jozefa Horvátha o odkúpenie pozemku.
Jozef Horváth je vlastníkom 1/2 rodinného domu postavenom na pozemku 262.
Vlastníctvo druhej polovice nedoložil. Stavebná komisia neodporúča odpredať
pozemok , ale uzatvoriť nájomnú zmluvu.
Uznesenie 86/2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje žiadosť o odkúpenie časti obecného
pozemku 402/107 podľa predloženého geometrického plánu Jozefovi Horváthovi, bytom
Blatné, A. Vosátka 378/5.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce uzatvoriť nájomnú zmluvu
o nájme obecného pozemku 402/107 o výmere 242 m2 s Jozefom Horváthom.
4.4. Žiadosť Jozefa Koppera o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva.
Nakoľko sa jedná o časť pozemku 402/2 ktorú obec nemôže iným spôsobom využiť,
stavebná komisia odporúča uvedenú časť odpredať v cene 100,- Sk/m2, pretože
uvedenú časť pozemku žiadateľ zatiaľ nevyužíva.
Uznesenie 87/2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj častí obecného pozemku 402/2
v častiach 402/16 o výmere 89 m2 a 402/108 o výmere 83 m2 žiadateľovi Jozefovi Kopperovi,
bytom Blatné, Chorvátska 478/1 v cene 100,- Sk/m2. Obec Blatné na náklady kupujúceho
zabezpečí znalecký posudok a kúpnopredajnú zmluvu. Návrh na vklad do Katastra
nehnuteľností v Senci podá až po zaplatení kúpnej ceny. Uznesenie stratí platnosť ak sa
predaj neuskutoční do jedného roka od jeho prijatia.
4.5. Žiadosť Ing. Mariána Žákovica a Ing. Silvie Žákovicovej o odkúpenie časti pozemku p. č.
18 za záhradou ich rodinného domu.
Žiadosť stavebná komisia neprerokovala, nakoľko bola doručená až dnes. Napriek tomu
predkladáme na rokovanie, pretože v minulosti sa o nej už rokovalo.
Uznesenie 88/2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 18 nadväzujúcou
na pozemok p. č. 16 žiadateľom Ing. Mariánovi Žákovicovi a manželke Ing. Silvii
Žákovicovej, rod. Grošmidtovej, obaja bytom Blatné, Šarfická 100/18 v úradnej cene zníženej

na 50 % z dôvodu neprístupnosti pozemku a nemožnosti iného využitia pre obec. Kupujúci
na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán, znalecký posudok a kúpnopredajnú
zmluvu. Uznesenie stratí platnosť ak sa predaj neuskutoční do jedného roka od jeho prijatia.
4.6. Určenie letnej ceny vody.
Pri tvorbe rozpočtu, sme uvažovali so zmenou letnej ceny vody v obci, nakoľko náklady
prevyšujú príjem za vodné. S týmto boli občania oboznámení na všetkých schôdzach
organizácií, v obecných novinách Blatňan. Zostáva už len prijať uznesenie o tejto
zmene.
Uznesenie 89/2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje letnú cenu vody za vodu dodávanú obecným
vodovodom v období od 1.4. 2003 do 30. 9. 2003 vo výške 12,50 Sk / m3.
4.7. Pridelenie mobilného telefónu vodárovi, určenie mesačného kreditu.
Obec zakúpila mobilný telefón v cene 1400,- Sk s tým, že bude pridelený vodárovi, aby
bol dostupný aj pri práci v teréne. Starosta obce zároveň navrhuje, aby bol vodárovi
priznaný mesačný paušálny kredit vo výške 150,- Sk pre služobné volania. Jedná sa
o telefón na kreditnú kartu.
Uznesenie 90/ 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie mobilného telefónu vodárovi obce a mesačný
paušálny kredit vo výške 150,- Sk.
5. Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a tvorbu životného
prostredia. Predkladá predseda komisie Vojtech Milošovič.
Uznesenie 91/ 2003 –Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti komisie pre
ochranu verejného poriadku a tvorbu životného prostredia.
Zapísala: Monika Mišáková
Overovatelia zápisnice: Jozef

Kubica ..................................

Marián Šuplata ..................................

Milan Šarmír
starosta

