Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 19. 03. 2004 o 1800 h
v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Ing. Stanislav Fekete, CSc. - zástupca starostu, Štefan Fiala,
Anna Kovačičová, Jozef Kubica, Anna Kubicová, Vojtech Milošovič, Ján Polakovič, Lýdia
Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci, Helena Naďovičová – hlavná kontrolórka.
Občania: Monika Mišáková – zapisovateľka, Stanislava Dugovičová, Ing. Ingrid Šalkovičová, Martina Schenková, Ing. Vlastimil Tomašovič, Ing. Vladimír Valovič, Ing. Marián Heckl, Jozef Kopper
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2004
6. Informácia o stave výkonu prenesených kompetencií na obec – opatrovateľská služba – J.
Senná, stavebná agenda – Ing. Vladimír Valovič
7. Príprava novelizácie Všeobecne záväzných nariadení
8. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Určil zapisovateľku Moniku Mišákovú a overovateľov zápisnice Annu
Kovačičovú a Mariána Šuplatu. Navrhnutý program rokovania
prítomní členovia
zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 26/ 2004 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie 22/2003 – Z a č. 49/2003 – Z - starosta poverený požiadať o živnostenské
oprávnenie a koncesiu - ešte stále nemáme odborného zástupcu – vyškolený, pripravuje sa na
skúšky
Uznesenie 56/2003 – Z – závora pri Kolembusových - dohodnuté ohradenie.
Uznesenie 117/2003-Z zabezpečenie Materskej školy a poistenie - zatiaľ nezabezpečené - po
schválení rozpočtu.
Návrh nájomného u prevádzok Petra a METEX bude spracovaný do konca mesiaca február.
Uznesenie 141 / 2003 – Z - Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje kúpu domu s. č. 378 na
Vosátkovej ulici 5 v Blatnom do termínu uzatvorenia šetrenia vlastníctva domu orgánmi
činnými v trestnom konaní- p. Stojka nepredložil doklad, ani vyjadrenie, že jeho vlastníctvo je
bezproblémové.
Uznesenie 20 / 2004 – Z - Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje Mariána Šuplatu zistiť
možnosti zabezpečenia a výšku potrebných nákladov- Ing. Vl. Tomašovič predložil dve
cenové ponuky, starosta požiadal o ďalšiu Security – cobra.
Uznesenie 22 / 2004 – Z - Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie návrhu
na vyradenie Základnej a Materskej školy zo siete škôl, návrh na zaradenie do siete škôl
Združenej základnej a materskej školy na aprílové zasadnutie OcZ.

K pripomienkam:
Ing. Vlastimil Tomašovič – požiadal, aby boli občanom vysvetlené skratky na šekoch za dane.
Vysvetlenie bolo zverejnené v mimoriadnom čísle obecných novín „ Blatňan“.
3. Pripomienky občanov a poslancov.
Ing. Stanislav Fekete – upozornil na množstvo odpadov pri potoku za Rotalixom.
K pripomienke sa vyjadrili viacerí poslanci aj starosta obce, že odpady sa hromadia na
viacerých miestach v obci. Pritom naši občania majú možnosť vyvážať drobné stavebné
odpady, rozmerné odpady do kontejnerov na dvore obecného úradu. Zhodli sa na potrebe
novelizácie všeobecne záväzného nariadenia a udeľovaní pokút v prípade zistenia vinníka.
Štefan Fiala – pripomenul rozbité sklá čakárni, nečistoty v odvodňovacom kanály v Glanci,
potrebu opravy ciest po budovaní kanalizácie. Starosta uviedol, že kvôli rozbitým sklám
spisoval zápisnicu na polícii, čaká či budú dobré fotografie z poškodenia pre poisťovňu.
Oprava cesty v Glanci a poškodené miesta na ostatných častiach ciest je plánovaná v tomto
roku. Chce ešte zabezpečiť odbočku plynu, vody a kanalizácie na novoplánovanú ulicu, aby
sme ju nemuseli po roku znovu rozbíjať. Nečistoty v odvodňovacom kanály sú aj vizitkou
okolo bývajúcich občanov. Starosta nežiada, aby nečistoty okolo jeho domu ( z troch strán )
niekto vyzbieral. Vždy záleží aj na prístupe občanov.
Anna Kovačičová – vyslovila nespokojnosť z množstvom voľne pobehujúcich psov po obci
aj na ulici Hradská a psích exkrementov v trávnikoch. Musíme to riešiť novelizáciou VZN –
poplatky za psov, sankcie za porušovanie VZN voľne pobehujúcich psov atď..
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1.Žiadosť vedúcej školskej jedálne o opravu stropu, dlažby a vymaľovanie kuchyne.
Písomná žiadosť
Vyjadrenia: Opravu možno robiť iba počas prázdnin. Prítomné učiteľky MŠ upozornili na
potrebu zistenia, či náhodou neodpadne nejaká ďalšia časť stropu, aby neprišlo k úrazu.
Uznesenie 27/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zaradenie opráv kuchyne Školskej jedálne pri
Materskej škole v Blatnom do plánu opráv. Pokiaľ postačia na opravu prostriedky pridelené
zo štátneho rozpočtu, použiť tieto, ak nie tak z rezervného fondu obce.
4.2. Žiadosti o zníženie poplatku za odpady, odvolania voči platobným výmerom
Písomné žiadosti Františky Martinkovičovej, JUDr. Dušana Slováka, Ing. Andrey Jaškovej,
Adriany Pravdovej, Ing. Barbory Kvasničkovej, Jána Šustu a Terézie Voronovej.
Vyjadrenia : Časť poplatkov možno odpustiť až po novelizácii VZN o poplatkoch za odpady,
celkom ich nemožno odpustiť, výsledkom sú vyhádzané odpady popri cestách.
Uznesenie 28/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje odpustenie poplatkov za vývoz odpadov.
4.3. Informácia o možnosti realizácie výstavby bytovky na nevyužitej časti pozemku pri
Základnej škole
Informáciu na základe žiadosti starostu obce podáva Ing. Marián Heckl

Vyjadrenia: Poslanci požiadali starostu obce o podrobné zistenie možností výstavby,
prerokovanie v komisii a predloženie na nasledujúce zasadnutie OcZ.
Uznesenie 29/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o možnosti výstavby
bytového domu. a žiada starostu obce zistiť podrobnosti o možnosti výstavby a jej
financovania.
4.4. Žiadosť Milana Petrlíka a manželky Evy, rod. Trebickej o umožnenie odkúpenia obecných
pozemkov na splátky.
Písomná žiadosť.
Vyjadrenia: Pri navrhovaných splátkach by kúpa bola zrealizovaná po piatich rokoch, hodnota
peňazí klesá, čo by bolo na škodu obce.
Uznesenie 30/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje možnosť odkúpenia obecných pozemkov
žiadateľmi Milanom Petrlíkom a manželkou Evou , rod. Trebickou na splátky.
5. Schválenie rozpočtu obce Blatné na rok 2004
Návrh rozpočtu bol vyvesený od 1. 3. do 18. 3. 2004. K návrhu neboli vznesené žiadne
pripomienky od občanov obce.
Vyjadrenia: Poslanci konštatovali, že rozpočet bol zostavovaný zodpovedne, takže nie sú
potrebné žiadne úpravy. Je samozrejmé, že v prípade nedpredvídateľných potrieb sa rozpočet
upraví.
Uznesenie 31/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje rozpočet obce Blatné na rok 2004 bez
pripomienok.
6a. Informácia o stave výkonu opatrovateľskej služby.
Písomnú správu predkladá Jaroslava Senná, zamestnankyňa vykonávajúca agendu
opatrovateľskej služby.
Vyjadrenia: K výkonu agendy opatrovateľskej služby neboli vznesené pripomienky.
Uznesenie 32/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o stave výkonu
opatrovateľskej služby.
6b. Informácia o stave výkonu stavebnej agendy
Písomnú správu predkladá Ing. Vladimír Valovič, zamestnanec obce vykonávajúci
stavebnú agendu.
Vyjadrenia: poslanci sa informovali o jednotlivých stavebných konaniach, hlavne vydaných
dodatočne, k legalizácii stavieb.
Uznesenie 33/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o stave výkonu stavebnej
agendy.

7. Príprava novelizácie Všeobecne záväzných nariadení Obce Blatné.
V zmysle plánu práce, novelizácie zákonov je potrebné upraviť Všeobecné záväzné
nariadenia obce. Predbežne máme predložený návrh novelizácie VZN o poplatkoch za vývoz
a likvidáciu odpadov, v zmysle novelizácie zákona NR SR č. 237/2000 Z. z. o odpadoch,
v znení zákona NR SR č. 24/2004 Z. z. Tento návrh by sme v podstate mohli schváliť, odpo rúčam však radšej ešte prejsť zákon, prejednať v komisii a až potom schváliť. Obdobne treba
novelizovať VZN o chove zvierat, kde vyplýva obci povinnosť zabezpečiť zberné nádoby na
psie exkrementy, čo zvýši výdaje obce , následkom čoho treba zmeniť VZN o poplatkoch, aj
v súvislosti s nájmami atď.
Zároveň v pláne práce na budúce zasadnutie je prejednanie koncepcie práce komisií. Návrhy
majú predložiť predsedovia jednotlivých komisií.
Vyjadrenia: Poslanci sa zhodli na potrebe novelizácií VZN, navrhovaný termín ďalšieho
zasadnutia OcZ žiadali posunúť na 23. 04. 2004, aby stihli komisie všetko prejednať.
Uznesenie 34/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ukladá
a) predsedovi komisie výstavby a ochrany verejného poriadku vypracovať návrhy novelizácie
VZN o poplatkoch za odpady a VZN o chove zvierat.
termín: 15. 4. 2004
b) predsedníčke finančnej komisie vypracovať návrh VZN o poplatkoch. termín: 15.4. 2004
c) predsedom všetkých komisií predložiť koncepciu práce komisie, v zmysle ktorej sa budú
každoročne spracovávať plány práce komisií.
termín:15. 4. 2004
8. Záver. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce, poďakoval
prítomným za účasť a aktívny prístup k rokovaniu.
Zapísala : Monika Mišáková
Overovatelia: Anna
Marián

Kovačičová

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

Šuplata

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

Milan Šarmír
starosta

