Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 23. 04. 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,
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Novelizácia Všeobecne záväzných nariadení
6. Prejednanie koncepcie práce komisií – návrh predkladajú predsedovia komisií.
7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Určil zapisovateľa Ing. Stanislava Feketeho, CSc. a overovateľov
zápisnice Annu Kubicovú a Jána Polakoviča. Navrhnutý program rokovania prítomní
členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 36/ 2004 – Z.
( Dve z mimoriadneho zasadnutia OcZ. )
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 a poistenie Materskej školy - zabezpečenie hotové,
pripravuje sa poistná zmluva, zároveň aj na Základnú školu
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 - neschválením kúpy na mimoriadnom zasadnutí navrhujem vypustiť zo
sledovania.
Uznesenie 20 / 2004 – Z - Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje Mariána Šuplatu zistiť
možnosti zabezpečenia ZŠ a MŠ a výšku potrebných nákladov- Ing. Vl. Tomašovič predložil
dve cenové ponuky, starosta požiadal o ďalšiu Security – cobra. Zabezpečenie už je
zrealizované firmou Security – cobra, s napojením na PCO ( pult centrálnej ochrany) firmy
PATROL
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.
Obecné zastupiteľstvo požiadalo predložiť finančnú analýzu, koľko by dostala združená škola
a koľko samostatná ZŠ a MŠ.
Finančná analýza predložená ako príloha – prerokovať.
Zlúčením by sa škola stala školou tretieho typu, takže by sa znížil normatív na žiaka. Tým by
školy dostali menej o 402 604 Sk, - na rok. Ďalšie financovanie je stále otázne. Zároveň je

potrebné vypísať výberové konanie na obsadenie miest riaditeľa Základnej školy a riaditeľky
Materskej školy.
Uznesenie 37 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje návrh vyradiť Základnú a Materskú školu zo
siete škôl a požiadať o zaradenie Združenej základnej školy s materskou školou do siete škôl.
Uznesenie 38 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce vypísať výberové konanie na obsadenie
miest riaditeľa Základnej školy a riaditeľky Materskej školy.
termín: do 10. 5. 2004
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. Podľa informácií z médií sú prostriedky na rok 2004 už
vyčerpané. Možnosti treba venovať pozornosť a pripraviť sa k budúcemu roku.
Uznesenie 39/ 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o možnostiach výstavby
bytového domu podanú starostom obce.
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
Dve VZN budú predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva.
3. Pripomienky občanov a poslancov.
Anna Kubicová – položila starostovi obce otázku aké odpady sú na parkovisku pred
predajňou Heva. Starosta informoval, že tam boli uložené odpady z kanála na Vosátkovej
ulici, občania čosi pridali.
– ďalej položila otázku prečo sa vyviezla sutina z fary na Pažiť. Starosta
a Ing. Fekete odpovedali, že sutina bude podkladom pod plánovanú cestu pri zástavbe Pažite,
pretože terén je minimálne 1 m pod úrovňou hrádze, aby sa tak zdvihol terén na úroveň
hrádze pri potoku.
Ďalej položila otázku, z akých dôvodov sa potiahli siete – plyn, voda a kanalizácia ďalej za
cestu , až na koniec obecného pozemku p. č. 2417/1 pri hostinci U Vlaďuša. K tomu žiadali
vysvetlenie aj ďalší poslanci, či sa v obci začíname deliť na rovných a rovnejších, aby sme
takto používali obecné prostriedky pre uľahčenie prípojok jednému stavebníkovi. Starosta
uviedol, že vôbec nešlo iba o uľahčenie prípojok Ing. Hecklovi. Pri spracovaní projektu plynu
projektant uviedol, že aj keď by sme urobili odbočku plynu iba za cestu, musí naprojektovať
uzatváracie šupátko a odvodňovač na koniec odbočky. Rovnako je to aj z vodou. Kanalizácia
bola zatiaľ vybudovaná iba za cestu. Starosta priznal ako svoju chybu, že neprekonzultoval
tieto skutočnosti so zastupiteľstvom a objednal práce na plynovode a vodovode s plánovaným
výhľadom novej ulice podľa územného plánu. Poslanci uviedli, že takto by to bola mŕtva

investícia na desiatky rokov a nesúhlasia aby tieto práce hradila obec. Starostovi vytkli, že
nie je v jeho právomoci rozhodovať o takomto použití prostriedkov obce.
Uznesenie 40/ 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom nesúhlasí s úhradou nákladov na výstavbu rozšírenia
plynovodu a vodovodu za cestou pri Pohostinstve „U Vlaďuša“ (k rodinnému domu
stavebníka Ing. Heckla). Obecné zastupiteľstvo súhlasí iba s úhradou nákladov cez cestu
v dĺžke 8 m, ostatné náklady uhradí Ing. Heckl. Tieto siete sú v zmysle stavebného povolenia
prípojkou stavebníka
Uznesenie 41/ 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť samostatné faktúrovanie
prác predmetných sietí pre obec a samostatné pre Ing. Heckla.
Vojtech Milošovič sa informoval, či má Ľubomír Hulík povolenie na prestavbu alebo
prístavbu. Starosta uviedol, že zistí z vydaných povolení. Ľubomír Hulík má povolenú drobnú
stavbu z októbra 2001.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1..Žiadosť Viktora Štellára o povolenie vybudovať prístrešok na obecnom pozemku
Žiadosť nebola prerokovaná v stavebnej komisii. Predseda komisie žiada zastupiteľstvo
o prerokovanie zastupiteľstvom nakoľko je to stavba na obecnom pozemku. Členovia
zastupiteľstva súhlasia s vybudovaním montovateľného prístrešku prekrytého plachtovou
strieškou. Podotýkajú, aby prístrešok mal vzhľad, ktorý nebude narúšať prostredie.
Uznesenie 42 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom povoľuje vybudovanie dreveného prístrešku prekrytého
reklamnou plachtou na obecnom pozemku p. č. 404/5 pri ESO - BARE žiadateľom Viktorom
Štellárom o výmere 40 m2.
4.2.Platový dekrét starostu obce
V zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí sa upravuje plat starostu v apríli,
každoročne. Predkladá zástupca starostu obce.
Uznesenie 43 /2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat starostu obce v zmysle platového dekrétu.
Schvaľuje navýšenie platu starostu o 20 % nad stanovenú minimálnu hranicu so spätnou
platnosťou od 1. 1. 2004.
5. Novelizácie Všeobecne záväzných nariadení Obce Blatné.
V zmysle plánu práce, novelizácie zákonov je potrebné upraviť všeobecné záväzné
nariadenia obce (ďalej len VZN ) . Máme predložený návrh novelizácie VZN o poplatkoch za
vývoz a likvidáciu odpadov, v zmysle novelizácie zákona NR SR č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch, v znení zákona NR SR č. 24/2004 Z. z..

Uznesenie 44 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN o poplatkoch za vývoz a likvidáciu
odpadov.
Ďalej starosta obce predkladá návrh VZN o vyhradených miestach na umiestňovanie
volebných plagátov na území Obce Blatné k voľbám do miestnej samosprávy, do samosprávy
vyššieho územného celku, do Národnej rady Slovenskej republiky, k voľbám prezidenta
Slovenskej republiky, k voľbám do Európskeho parlamentu a k referendám konaným na
území Slovenskej republiky.
K predloženému návrhu VZN nemali poslanci OcZ pripomienky.
Uznesenie 45 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN o vyhradených miestach na umiestňovanie
volebných plagátov na území Obce Blatné.
V zmysle plánu a schváleného programu rokovania ďalším bodom rokovania malo byť
prejednanie koncepcie práce komisií. Žiadna komisia nepredložila návrh koncepcie svojej
práce. Poslanci požiadali o odloženie tohto bodu programu z dôvodov jarných prác
a pracovnej vyťaženosti na budúce zasadnutie OcZ.
6. Prejednanie podmienok zabezpečenia požadovaného úveru.
V rozpočte obce zastupiteľstvo schválilo potrebu vziať úver na ukončenie I. etapy výstavby
kanalizácie a ČOV a na pokračovanie vo výstavbe. Banka požaduje ručenie nehnuteľnosťou
v minimálnej výške 130 % na požadovaný úver. Takouto nehnuteľnosťou je budova
Obecného úradu.
Uznesenie 46 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zabezpečenie úveru ručením nehnuteľnosťou –
budovou Obecného úradu.
7. Záver.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce, poďakoval prítomným
za účasť a aktívny prístup k rokovaniu.
Zapísal : Ing. Stanislav Fekete, CSc.
Overovatelia: Anna
Ján

Kubicová

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

Polakovič

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

Milan Šarmír
starosta

