Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
28. 08. 2003 o 1930 h v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Ing. Stanislav Fekete, CSc. – zástupca starostu, Štefan Fiala,
Anna Kovačičová, Anna Kubicová, Jozef Kubica, Vojtech Milošovič, Ján Polakovič, Lýdia
Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci, Helena Naďovičová – hlavná kontrolórka, Jana
Skalková - zapisovateľka
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. VZN obce Blatné č. 6 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
6. Informácia o zabezpečení prostriedkov na výstavbu kanalizácie
7. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2003 (hl. kontrolórka)
8. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Určil
zapisovateľku Janu Skalkovú a overovateľov zápisnice Jozefa Kubicu a Mariána Šuplatu.
Predniesol program zasadnutia, ktorí prítomní členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
Posledné prijaté uznesenie: 91/2003 – Z
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 56/2003 – Z – závora pri Kolembusových ešte neosadená, Pišný a Danišová
žiadajú stanoviť hranicu pozemku – geodet sa ešte neohlásil, má skoršie objednávky.
Uznesenie 58/2003 – Z - písomná žiadosť na riešenie otváracích hodín pošty zaslaná. –
odpoveď prečítaná.
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 zaslala rozhodnutie - stanovená kapacita 51 detí, požadované 55.
Uznesenie 80/2003 –Z - schválenie prerokovania zápisov do kroniky na zasadnutí OcZ
v mesiaci august
Pripomienky:
Anna Kovačičová požiadala kronikára doplniť zápis o voľby predsedu PD Blatné.
Štefan Fiala požiadal doplniť zápis o športové podujatia, ktoré v materiály chýbali.
Ing. Stanislav Fekete informoval, že uvedené doplní. O výsledky zo športových podujatí
požiadal Igora Šuplatu, ktorý mu však do dnešného dňa údaje neposkytol.
Uznesenie 92/ 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie predložený návrh zápisov do kroniky za
rok 2002. Doplnky a pripomienky budú predložené na rokovanie OcZ do konca roka 2003.
Uznesenie 82/2003 –Z - nákup vyfrézovaného materiálu – zatiaľ nezrealizované
Uznesenie 83/2003 –Z - úpravy terénu pred domom Lýdie Škorvagovej - predseda stav.
komisie: odporúča vykonať zásyp vytriedeným hrubým kameňom, PD bude kameň
zabezpečovať na úpravu ciest, potrebné množstvo poskytne.
Uznesenie 86/2003 –Z - starosta uzatvoriť nájomnú zmluvu s Jozefom Horváthom, ul. A.
Vosátka 378/5 – zmluva uzatvorená.

3. Pripomienky občanov a poslancov.
Anna Kubicová sa informovala, či starosta upozornil Vojtecha Nezhodu, aby nezasýpal
zeminou obecný pozemok susediaci s jeho nehnuteľnosťou, nakoľko nebude umožnený
odtok dažďovej vody z okolia. Starosta ju informoval, že pohovoril s menovaným, ktorý
nebude uvedenú lokalitu zavážať zeminou.
Ďalej predniesla žiadosť riaditeľky MŠ v Blatnom o zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu
neinvestičných výdavkov. Podľa vyjadrenia riaditeľky MŠ sa v iných MŠ vyberajú poplatky
minimálne vo výške 100,- Sk a žiada prehodnotiť úhradu aj v našej MŠ.
Uznesenie 93/ 2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu
neinvestičných výdavkov.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada riaditeľku MŠ a vedúcu ŠJ pripraviť a predložiť
reálny rozpočet na rok 2004
T: do konca októbra 2003
Štefan Fiala predniesol návrh na parkovanie obecného automobilu, aby starosta nemusel
s autom parkovať doma.
Uznesenie 94/ 2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť parkovanie obecného
osobného automobilu v obecných priestoroch.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zakúpenie a montáž mechanického
zabezpečovacieho zariadenia.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1. Žiadosť Jaroslava Martišoviča a manželky o odkúpenie časti pozemku p. č. 18.
( Opakovaná žiadosť.) Stavebná komisia odporúča odpredať za 50% úradnej ceny.
Uznesenie 95/ 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku p. č. 18
nadväzujúcu na pozemok p. č. 14/1 vo výmere cca 171 m2 žiadateľom Jaroslavovi
Martišovičovi a manželke Darine Martišovičovej, bytom SNP 89, 903 01 Senec úradnej cene
zníženej o 50 % z dôvodu neprístupnosti pozemku a tým 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
roku od jeho prijatia.
4.2.Žiadosť Jozefa Jareca a manželky Jolany Jarecovej o odkúpenie pozemku p. č. 402/15.
Stavebná komisia odporúča odpredať 385 m2 v úradnej cene, ostatok v cene 100,- Sk
/m2. K zameraniu geometrického plánu prizvať zástupcu obce z dôvodu rozšírenia
komunikácie, k uloženiu kanalizačného potrubia.
Uznesenie 96/ 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku 402/2
žiadateľom Jozefovi Jarecovi a manželke Jolane Jarecovej, bytom Blatné, K mrázovej doline
402/14, výmeru 385 m2 v úradnej cene, zvyšnú časť v cene 100,- Sk/ m2. Kupujúci
zabezpečia na svoje náklady geometrický plán, znalecký posudok a kúpnopredajnú zmluvu.
Uznesenie stratí platnosť ak sa predaj neuskutoční do jedného roka od jeho prijatia.
K zameraniu geometrického plánu prizvať zástupcu obce.
4.3. Žiadosť Antona Vavríčka a manželky Mariany Vavríčkovej o odkúpenie pozemku.
Stavebná komisia odporúča odpredať pozemok v cene 100,- Sk/ m2 a žiada starostu obce

ponúknuť odpredaj aj vlastníkom susedných pozemkov, pre zarovnanie uličnej čiary.
Uznesenie 97 / 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku p. č. 1661/14
vo výmere cca 250 m2 žiadateľom Antonovi Vavríčkovi a manželke Mariane Vavríčkovej,
obaja bytom Blatné, Športová ulica 54/4 v cene 100,- Sk/m2. Kupujúci zabezpečia na svoje
náklady geometrický plán, znalecký posudok a kúpnopredajnú zmluvu. Uznesenie stratí
platnosť ak sa predaj neuskutoční do jedného roka od jeho prijatia.
4.4. Žiadosť Spoločenstva Domovina o odkúpenie obecného pozemku do osobného
vlastníctva.
Stavebná komisia odporúča odpredať časť pozemku pod bytovkou v úradnej cene,
ostatnú časť v cene 100,- Sk/ m2.
Uznesenie 98 / 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj obecného pozemku p. č. 286/3 a časti
pozemku p. č. 284/3 žiadateľom Spoločenstvu Domovina, vlastníkom bytov v obytnom dome
na ul. A. Vosátka 364/8: Leopoldovi Haršánimu a manželke Rozálii, Milanovi Strihovskému
a manželke Anne, Michalovi Novákovi a manželke Darine, Petrovi Štellárovi a manželke
Viere časť pozemkov pod obytným domom v úradnej cene, dvor a záhrady v cene 100,Sk/m2. Kupujúci zabezpečia na svoje náklady geometrický plán, znalecký posudok
a kúpnopredajnú zmluvu. Uznesenie stratí platnosť ak sa predaj neuskutoční do jedného
roka od jeho prijatia. K zameraniu pozemku je nutné prizvať zástupcu obce.
4. 5. Žiadosť Vlastníkov 4 – bytovky, A. Vosátka 365/10 o odkúpenie obecného pozemku do
osobného vlastníctva.
Stavebná komisia túto žiadosť neprerokovala, požiadala starostu obce aby upozornil
vlastníkov bytov v uvedenej štvorbytovke na vysporiadanie pozemku.
Uznesenie 99 / 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj častí obecných pozemkov p. č. 284/3
a 402/2 žiadateľom Vlastníkov 4 – bytovky, Márii Strihovskej, Daniele Perovej, Pavlovi
Urbanovičovi a manželke Júlii, Štefanovi Janskému a manželke Ing. Alici Janskej časť
pozemkov pod obytným domom v úradnej cene, dvor a záhrady v cene 100,- Sk/m2.
Kupujúci
zabezpečia na svoje náklady geometrický plán, znalecký posudok
a kúpnopredajnú zmluvu. Uznesenie stratí platnosť ak sa predaj neuskutoční do jedného
roka od jeho prijatia. K zameraniu pozemku je nutné prizvať zástupcu obce.
4.6. Žiadosť Štefana Oháka a manželky Gabriely o usporiadanie užívania súkromného
pozemku na verejné účely.
Stavebná komisia prerokovala ústnu žiadosť Štefana Oháka, za jeho osobnej účasti.
Odporúča riešiť podľa možnosti zámenou za časť obecného pozemku v zadnej časti
pozemku p. Oháka po cestu. Ak by to nebolo možné, riešiť odkúpením alebo prijať ako
dar obci. Žiada starostu zadať vypracovanie geometrického plánu.
Uznesenie 100 / 2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie žiadosť Štefana Oháka a manželky
Gabriely o vysporiadania časti pozemku.
b) Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce preveriť predložený geometrický plán a
možnosť zámeny v zadnej časti pozemku Štefana Oháka a manželky. V prípade
nemožnosti zámeny riešiť usporiadanie pozemku kúpou, alebo prijatím uvedenej časti
ako daru pre obec.
4.7. Žiadosť Dychovej hudby Šarfianka o finančný príspevok na cestovné.
Žiadosť nebola prerokovaná vo finančnej komisii z dôvodu, že o účinkovaní sa DH

Šarfianka dozvedela iba 21. 8. 2003
Uznesenie 101 / 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na cestovné
na účinkovanie DH Šarfianka pri vítaní pápeža Jána Pavla II. v Trnave, dňa 11. 9. 2003 do
výšky 2 500,-Sk. Finančné prostriedky použiť z rezervného fondu.
4.8. Žiadosť firmy MIDO – stavebné práce, Rožňavská 1, Bratislava o predbežný súhlas na
vybudovanie skládky komunálneho odpadu v katastri obce Blatné.
Pripomienky: Žiadosť je nedostatočná, na jej základe nemožno rozhodnúť o možnosti
výstavby, aký by bol prínos pre obec.
Uznesenie 102 / 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie žiadosť firmy MIDO – stavebné práce,
Rožňavská 1, Bratislava na vybudovanie skládky komunálneho odpadu a žiada predložiť
podrobnejší podnikateľský zámer.
5. VZN obce Blatné č.6/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Návrh VZN vypracovala zamestnankyňa obce Jaroslava Senná, podľa vzoru VZN vyššieho
územného celku Bratislavského kraja.
Uznesenie 103/ 2003 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN obce Blatné č. 6/2003 o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
6. Informácia o zabezpečení finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie.
Predkladá starosta obce. Pripomienky: prerokovať s projektantom, dodávateľom
a stavebným dozorom ďalší postup prác.
Uznesenie 104/ 2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie
informáciu o zabezpečení
finančných prostriedkov na výstavbu čistiarne odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie
v obci.
b) Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zvolať rokovanie projektanta, dodávateľa
a stavebného dozora k ďalšiemu postupu prác.
7. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2003.
Správu o kontrole hospodárenia predkladá obecná kontrolórka Helena Naďovičová.
Uznesenie 105 / 2003 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2003
a vykonanej kontrole hospodárenia.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpísanie pohľadávok :
ZEA Reca – daň z pozemkov a penále vo výške 15.134,- Sk
Roľnícke družstvo Reca – daň z pozemkov vo výške 19.061,– Sk
Slovmad, spol. s r. o. – daň z pozemkov vo výške 30.134,– Sk
LTP, s. r. o. – poplatky za vodu vo výške 12.443,- Sk
Emil Juran – poplatky za vodu vo výške 1.492,- Sk z dôvodu nedobytnosti pohľadávok.
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. Poďakoval prítomným poslancom
a občanom za účasť na zasadnutí a aktivitu. Zároveň pozval poslancov na organový koncert
v kostole v piatok 29. augusta o1930 hod. Po koncerte pozval poslancov na krátke posedenie

s vystupujúcou umelkyňou, zástupcami umeleckej agentúry, zamestnancami Slovenského
rozhlasu, nahrávajúcimi koncert a predsedami organizácií v obci.
Zapísala : Jana Skalková
Overovatelia:

Jozef Kubica

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

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

Milan Šarmír
starosta

