Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 27. 02. 2004 o 1800 h
v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Štefan Fiala, Anna Kubicová, Vojtech Milošovič, Ján
Polakovič, Lýdia Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci, Helena Naďovičová – hlavná
kontrolórka.
Ospravedlnení: Ing. Stanislav Fekete, CSc. - zástupca starostu - PN, Anna Kovačičová –
rodinné povinnosti, Jozef Kubica – škola
Občania: Jana Skalková – zapisovateľka, Mgr. Pavol Gašaj, Štefan Slovák, Kamil Šarmír,
Martina Schenková, Ing. Ingrid Šalkovičová, Ing. Vlastimil Tomašovič, MUDr. Iveta
Filipovičová
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Návrh na vyradenie Základnej a Materskej školy zo siete škôl, návrh na zaradenie do siete
škôl Združenej základnej a materskej školy / preds. komisie pre mládež, školstvo a šport.
6. Plnenie rozpočtu za rok 2003 – účtovná závierka / hl. kontrolórka /
7. Správa o vykonanej inventarizácii, prehľad stavu majetku obce / predseda invent. komisie /
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2004 / preds. finančnej komisie /
9 Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry Obecného úradu v
Blatnom.
10. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Určil zapisovateľku Janu Skalkovú a overovateľov zápisnice Jána
Polakoviča a Vojtecha Milošoviča. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 14/ 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 155 / 2003 – Z- Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie návrh úloh
rozvoja obce a žiada finančnú komisiu zapracovať financie na plnenie úloh rozvoja do
rozpočtu obce na rok 2004 – zapracované v návrhu rozpočtu.
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Uznesenie 2 / 2004 – starosta poverený požiadať riaditeľa Základnej školy o vypísanie
konkurzu – úloha splnená včas.
Uznesenie 6 / 2004 - odložené prerokovanie žiadosti Petra Vacha o kúpu pozemku.
Rokovanie s predsedom PD Blatné prebehlo, spoločne budeme hľadať riešenie, o čom bol
vyrozumení aj Peter Vacho a súhlasí s navrhovaným postupom.
Uznesenie 7 / 2004 - zvolať rokovanie na riešenie bytovej otázky rodiny Alsódiovej – úloha
splnená 29. 01. 2004 z dôvodu potreby účasti súrodencov Evy Alsódiovej.
K pripomienkam:
Anna Kovačičová predniesla pripomienky občanov:
- p. Márie Sabovej – zaskliť rozbité sklo na čakárni, z dôvodu, že jej tadiaľ chodia psy do
záhrady – urobené v priebehu nasledujúceho týždňa po zasadnutí.
- upozorniť p. Tomečka, aby jej nevypúšťal vodu zo žumpy pri stavbe Pán Tomeček uviedol, že už vyše roka žiadnu vodu do záhrady nevypúšťal, betónovú stienku
pri dome p. Sabovej vybudoval na svoje náklady, so súhlasom syna p. Sabovej, trubky má
uložené v klietkach, v dostatočnej vzdialenosti od steny, kari - siete odloží.
Lýdia Škorvagová upozornila , že po obci sa znovu pohybuje viacej psov ohrozujúcich
najmä deti pri ceste do školy. Starosta odpovedal, že okamžite v pondelok požiada o odchyt
všetkých psov pohybujúcich sa voľne po uliciach. V prípade zistenia vlastníka psa obec
vyúčtuje náklady za odchyt majiteľovi psa s pokutou minimálne 100,- Sk – zverolekár
odchytil iba jedného psa, viackrát bol volaný. S majiteľmi ďalších pobehujúcich psov starosta
hovoril, prisľúbili, že požiadajú o utratenie.
3. Pripomienky občanov a poslancov.
Anna Kubicová – upozornila, že na Šarfickej ulici je od Obecného úradu po Poštu
neodhádzaný sneh, okrem pred domami A. Osvaldovej, Matiašoviča a Tomašoviča.
Starosta uviedol, že vlastníkom nehnuteľností uloží pokutu, každému vo výške 100,– Sk,
nakoľko sa tento stav opakuje.
Ing. Vlastimil Tomašovič – požiadal, aby boli občanom vysvetlené skratky na šekoch za dane.
Vysvetlenie bude zverejnené v mimoriadnom čísle obecných novín „ Blatňan“. Pre okamžité
vysvetlenie: P – daň za pozemok, S- daň za stavby, KO – poplatok za komunálny odpad, Pe
– daň za psa, VO – voda.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1. Žiadosť Ing. Stanislava Feketeho, CSc. o súhlas obce s prekládkou elektrického vedenia.
Stavebná komisia odporúča riešiť v súlade s projektovou dokumentáciou zástavby
v uvažovanej lokalite.
Uznesenie 15 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom súhlasí s prekládkou vzdušného vedenia VN z pozemku p.
č. 1756/6 na obecné pozemky. Prekládku možno realizovať po schválení dokumentácie
zástavby v uvedenej lokalite.
4.2. Žiadosť Richarda Daniša a manželky Moniky Danišovej, rod. Pyšnej o odkúpenie
obecného pozemku p. č. 404/2 . Písomná žiadosť.
Stavebná komisia odporúča predaj
uvedeného pozemku, s podmienkou skutočného
zamerania, v cene podľa znaleckého posudku.
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Uznesenie 16 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 404/2 vo výmere 342 m2,
žiadateľom Richardovi Danišovi a manželke Monike Danišovej rodenej Pyšnej, obaja bytom
Blatné, Potočná 147/7 v cene podľa znaleckého posudku. Žiadatelia na svoje náklady
zabezpečia vytýčenie hraníc pozemku alebo geometrický plán podľa skutočného oplotenia
pozemku, znalecký posudok a kúpnopredajnú zmluvu.
4.3. Žiadosť Petra Motešického a manželky Veroniky Motešickej , rod. Petríkovej o odpredaj
časti pozemku p. č. 400/1.
Písomná žiadosť.
Stavebná
komisia neodporúča odpredať do spracovania zastavovacej dokumentácie
v uvedenej lokalite.
Uznesenie 17/ 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie žiadosti Petra Motešického
a manželky Veroniky Motešickej do spracovania projektovej dokumentácie k zástavbe
v uvedenej lokalite.
4.4.Žiadosť Vladimíra Zmajkoviča a Márie Horváthovej o pridelenie obecného bytu.
Písomná žiadosť. Stavebná komisia odporúča žiadosť zamietnuť.
Vyjadrenia: poslanci znovu pripomenuli, že byt potrebujeme k stabilizácii učiteľov.
Uznesenie 18 / 2004 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje žiadosť Vladimíra Zmajkoviča a Márie
Horváthovej o prenájom bytu.
4.5. Žiadosť Imricha Bögiho a manželky Anny Bögiovej o dočasný prenájom bytu
Písomná žiadosť. Stavebná komisia odporúča povoliť dočasný prenájom bytu do 31. 7. 2004.
Vyjadrenia: Mgr. Gašaj oboznámil poslancov a prítomných so zámerom prijať nového
učiteľa od nového školského roku
Uznesenie 19 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje žiadosť manželov Imricha Bögiho a Anny
Bögiovej o prenájom obecného bytu na dobu do 31. 7. 2004.
4.6. Žiadosť Základnej školy v Blatnom o zabezpečenie miestnosti.
Písomná žiadosť. Vyjadrenia: M. Šuplata uviedol, že táto investícia je potrebná pre
zabezpečenie výpočtovej techniky, ktorú má škola obdržať. Sponzorsky sa pripravila
miestnosť, mreže a ďalšie práce.
Uznesenie 20 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje žiadosť vedenia Základnej školy o zabezpečenie
miestnosti s výpočtovou technikou.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje Mariána Šuplatu zistiť možnosti zabezpečenia
a výšku potrebných nákladov.
4.7. Žiadosť Rady školy pri Materskej škole o vyplatenie finančných prostriedkov.
Písomná žiadosť. Úryvok z finančného spravodajcu – rozpočtové pravidlá.
Prítomní rodičia detí z Materskej školy a členovia Obecného zastupiteľstva v diskusii hľadali
východiská, pri nedostatočnom financovaní Materskej školy zo strany štátu. Obec tak ako aj
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v minulosti sa bude snažiť zabezpečiť riadne prevádzku MŠ. Žiadané prostriedky nebudú
vydané MŠ.
Uznesenie 21 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje žiadosť Rady školy pri Materskej škole
o vyplatenie finančných prostriedkov vo výške 6 400,- Sk, z roku 2003, nakoľko v zmysle
zákona sú to prostriedky na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov, na čo boli aj
v skutočnosti použité.
Vzhľadom na prítomnosť riaditeľa Základnej školy Mgr. Pavla Gašaja a zástupkyne
riaditeľky Materskej školy Martiny Schenkovej zastupiteľstvo rozhodlo najskôr prerokovať
bod plánovaný ako číslo 8.
5. Návrh na vyradenie Základnej a Materskej školy zo siete škôl, návrh na zaradenie do
siete škôl Združenej základnej a materskej školy / preds. komisie pre mládež, školstvo
a šport.
Vyjadrenia: poslanci a prítomní zástupcovia škôl odporučili zistiť skúsenosti združených škôl
v okolí – aké sú prínosy, či nedostatky takto fungujúcich škôl.
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.
6. Plnenie rozpočtu za rok 2003 – účtovná závierka / hl. kontrolórka /
Písomný materiál.
Uznesenie 23 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2003 – účtovnú
závierku..
7. Správa o vykonanej inventarizácii, prehľad stavu majetku obce / predseda invent.
komisie /
Vyjadrenia: Zatiaľ neprebehla likvidácia vyradeného majetku, členovia likvidačnej komisie
sa dohodli ukončiť v prvý marcový týždeň 2004.
Uznesenie 24 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o vykonanej inventarizácii .
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2004 / preds. finančnej komisie /
Písomný materiál.
Pripomienky: Prítomní sa zhodli na nereálnosti splnenia príjmov za vodu, pri cene 5,–
Sk/m3 v tomto období- znížili plánované príjmy na 800 000,- Sk. Ostatné príjmy a výdaje sa
javia postavené reálne.
Uznesenie 25 / 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2004
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9. Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry Obecného
úradu v Blatnom. Predkladá starosta obce, Milan Šarmír
Uznesenie 26/ 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Registratúrny poriadok a registratúrny plán na
správu registratúry Obecného úradu v Blatnom.
10. Záver. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce, poďakoval
prítomným za účasť a aktívny prístup k rokovaniu.
Zapísala : Jana Skalková
Overovatelia: Vojtech
Ján

Milošovič .............................................
Polakovič .............................................

Milan Šarmír
starosta
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