Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 23. 09. 2005
o 1800 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,
Marián Šuplata – poslanci
Ospravedlnení: Lýdia Škorvagová, Helena Naďovičová - hlavný kontrolór
Občania: Ľubomír Augustovič, Mgr. Jozef Slezko
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Prejednanie návrhov na ocenenie občanov.
6. Prejednanie zápisov do kroniky.
7. Rôzne.
8. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Určil overovateľov zápisnice Mariána Šuplatu a Jána Polakoviča.
Navrhnutý program rokovania prítomní členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
Posledné prijaté uznesenie na predchádzajúcom zasadnutí: 95 / 2005 – Z
2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie 104/2004 – Z – schválený návrh protipovodňovej ochrany Podhájskej ulice,
s vybudovaním jarku a prepojením do Mrázovej doliny, termín: do 15. 12. 2004 –
zrealizované po Jána Križanoviča, treba dokončiť úpravu jarku pri záhrade J. Čaplu a úpravu
premostenia pred Lýdiou Škorvagovou.
Z pripomienok poslancov na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ:
Zrkadlo na výjazde z Podhájskej na Šarfickú – Šenkvickú ulicu – bolo požiadané, odpoveď
zatiaľ neprišla. Z obvodného úradu dopravy sa pýtali, či zrkadlo chceme umiestniť na naše
náklady. Keďže sa jedná o regionálnu cestu je to povinnosťou regionálnych ciest.
Anna Kubicová požiadala starostu, aby na ulici Kráčice doplnili zeminu do výkopov po
kanalizácii – zatiaľ neurobené, časté dažde nedovoľujú priviezť zeminu – bude zabezpečené
v najbližšom období.
Štefan Fiala upozornil, že pri vjazde zo Šarfickej ulici na ulicu Kráčice chýba poklop na
odtokovom kanále – raz tam už pracovník obce v tomto roku urobil, kryt znovu bol ukradnutý.
Urobí znovu.
.
3. Pripomienky občanov a poslancov.
A. Kovačičová - prečo neboli pozvaní predsedovia organizácií k obedu v sobotu na oslavy.
Starosta uviedol, že predsedov pozýval osobne, pripustil, že vedúcu klubu dôchodcov
zabudol pozvať.
- poznamenala ďalej, že cintorín nie je dostatočne vykosený. Starosta
vysvetlil, dôvody - časté dažde, tráva rýchlejšie rastie, nemohol poslať z obce na pomoc
kosiť väčšie plochy pre iné povinnosti a dovolenky zamestnancov – v nasledujúcom týždni
budú voľné plochy cintorína vykosené, medzi hrobmi vykosí p. Granec.

Štefan Fiala - upozornil na vývoz rôznych odpadov medzi stavebné odpady a zeminu na
„Pažiti“. Starosta odpovedal, že zabezpečuje odvoz zeminy do nízko položených častí na
úpravu terénu do plánovanej výšky. Po odobratí humusu a zeminy v úseku pod cestou,
stavebné odpady budú použité ako podklad cesty.
Vojtech Milošovič – požiadal o zabezpečenie odstránenia unimobuniek, ktoré zanechali
záhradkári Mgr. Slezko a JUDr. Čičmanec. Prítomný Mgr. Slezko doplnil, že ak ich obec
dokáže využiť, môže si ich ponechať.
Uznesenie 96 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť úpravu priestoru „ Pažiť“,
pripraviť priestor na individuálnu výstavbu a zamedzenie vývozu odpadov.
Termín : do 30. 10. 2005
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4. 1. Doplnenie uznesenia 63 /2005 – Z o predaji pozemku Rudolfovi Dugovičovi a manželke.
Uznesenie sa prijíma na základe predloženia znaleckého posudku
Uznesenie 97 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 402/2, dielu 1
o výmere 228 m2 , pričlenený k pozemku p. č. 259/1, zastavaná plocha, dvor a dielu č. 3
o výmere 35 m2, pričlenený k pozemku p. č. 259/2, zastavaná plocha žiadateľom Rudolfovi
Dugovičovi a manželke Marte Dugovičovej, rod. Tomašovičovej v cene podľa znaleckého
posudku, ktorá je stanovená 53 000,- Sk. Kupujúci zároveň uhradia návrh na vklad do
katastra nehnuteľností. Uznesenie stratí platnosť, ak sa prevod neuskutoční do troch
mesiacov od predloženia návrhu zmluvy.
4.2. Doplnenie uznesenia 68/ 2005 - Z o predaji pozemku Andrejovi Buchamerovi a Jane
Gschwengovej
Uznesenie sa prijíma na základe predloženia znaleckého posudku
Uznesenie 98 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 404/37, zastavaná
plocha, dvor vo výmere 60 m2, odčlenený od pozemku 404/5, zastavaná plocha námestie
žiadateľom Andrejovi Buchamerovi a Jane Gschwengovej
v cene podľa znaleckého
posudku, ktorá je stanovená 12 000,- Sk. Kupujúci zároveň uhradia návrh na vklad do
katastra nehnuteľností. Uznesenie stratí platnosť, ak sa prevod neuskutoční do troch
mesiacov od predloženia návrhu zmluvy.
4. 3. Žiadosť o predaj pozemku - Magdaléna Bártová.
Žiadateľka požiadala o kúpu menšieho pozemku. Jej predošlá žiadosť bola prerokovaná 27.
07. 2005. Z dôvodu, že prijaté uznesenie č. 81/2005 -Z hovorí o dvojmesačnej lehote pre
predošlých žiadateľov a táto nevypršala starosta navrhol prerokovanie žiadosti odložiť na
budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie 99 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie žiadosti Magdalény Bártovej na
nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva.
4.4. Žiadosť Poľovníckeho združenia Priehrada Blatné o odkúpenie pozemku na strelnicu
a dlhodobý prenájom dopadovej plochy – z pozemku p. č. 1655 - „pri Igrámskom kríži“.

Uznesenie 100 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom dáva predbežný súhlas na predaj časti pozemku p. č.
1655 vo výmere cca 800 m2. v cene 15,- Sk /m2 Poľovníckemu združeniu Priehrada Blatné.
Obecné zastupiteľstvo zároveň dáva predbežný súhlas na dlhodobý prenájom na dobu 50
rokov zvyšku pozemku p. č 1655 ako dopadovú plochu za symbolickú cenu 100,- Sk ročne,
v zmysle zmluvy o prenájme, ktorej návrh bude predložený s geometrickým plánom
odkupovanej časti na schválenie ceny.
4.5. Žiadosť vychovávateľky školského klubu detí o zakúpenie koberca do ŠKD.
Písomná žiadosť vychovávateľky Mgr. Márie Jánskej
Uznesenie 101 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zakúpenie koberca do školského klubu detí
v rozmeroch 3 x 4 m v cene do 5 000,- Sk.
4.6. Žiadosť o príspevok na 45. výročie otvorenia školy
Žiadosť riaditeľa ZŠ
prednesená Mgr. Jozefom Slezkom. Obec zabezpečí prijatie
zamestnancov a bývalých riaditeľov s manželkami u starostu s prípitkom a malým
občerstvením. Starosta odovzdá riaditeľom keramické pečate a pamätné listy.
Uznesenie 102 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie príspevku k 45. výročiu otvorenia
školy vo výške do 5 000,- Sk.
5. Prejednanie návrhov na ocenenie občanov
Predložený písomný návrh A. Kovačičovej na udelenie Ceny obce Mgr. Marte Gašajovej za
zabezpečenie zachovania šarfických krojov a ústny návrh Vojtecha Milošoviča na udelenie
Ceny obce Ing. Jánovi Fabiánovi za angažovanú prácu ako starosta obce v minulosti
a súčasné vedenie Miestneho odboru Matice slovenskej a Dozorného výboru Jednoty
COOP vo funkcii predsedu uvedených organizácií a prácu v DH Šarfianka.
Uznesenie 103 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenenia Cena obce Mgr. Marte
Gašajovej za angažovanosť pre zabezpečenie uchovania kultúrneho dedičstva - ľudových
krojov a Ing. Jánovi Fabiánovi za obetavú prácu vo funkcii starostu v rokoch 1995 – 1998,
angažovanú činnosť v MO MS, DV Jednoty COOP a DH Šarfianka.
6. Prejednanie zápisov do kroniky
Návrh zápisov do kroniky za rok 2004 predkladá kronikár obce Ing. Stanislav Fekete, CSc.
Materiál nebol zaslaný všetkým poslancom.
Pripomienky: poslanci konštatovali, že zápisy sú značne podrobné, môžu byť stručnejšie.
Uznesenie 104 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada upraviť návrh zápisov do kroniky za rok 2004
a predložiť na schválenie na budúce zasadnutie zastupiteľstva.
7. Rôzne
7.1.Návrh zmluvy o odbere a doprave nebezpečného odpadu z obce.

Uznesenie 105 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Zmluvu o spolupráci obce s firmou ENZO –
VERONIKA –VES, a. s. Dežerice na bezplatný odber a zneškodňovanie nebezpečných
odpadov od občanov obce.
7.2. Návrh na vybudovanie inžinierskych sieti pre nové futbalové kabíny.
Firma W. O. C. H., a. s. Slovakia ukončuje výstavbu Agrofarmy 2 F. V týchto dňoch
pripravuje výstavbu prípojok – plyn, elektrina, voda a kanalizácia. Aby sme mohli šatne
napojiť je potrebné už teraz vybudovať kanalizáciu, zakopať aspoň kábel na prípojku
elektriny, aby sme nemuseli rozkopávať prístupovú cestu k Agrofarme. Pritom by nám
vlastník určite nedovolil rozkopávať už hotový areál neskôr, po uvedení do prevádzky.
Uznesenie 106 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vybudovanie prípojky elektriny a kanalizačnej
prípojky pre futbalové kabíny na náklady obce a spoluúčasť na výstavbu plynovej prípojky
v prípade potreby zmeny dimenzie potrubia plynu, aby bola dostatočná pre AGROFARMU aj
pre futbalové kabíny.
7.3. Návrh na udelenie odmeny za prípravu výstavy k oslavám 760. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Blatné.
Návrh predkladá starosta obce.
Uznesenie 107 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie odmeny za prípravu výstavy k
oslavám 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Blatné Mgr. Pavlovi Gašajovi vo výške
3.000,- Sk.
7.4. Návrh na usporiadanie posedenia Úcta k starším.
Návrh predkladá predseda komisie pre kultúru sociálne veci a rodinu Jozef Kubica
Uznesenie 108 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zabezpečenie posedenia Úcta k starším
s rozpočtom 14 000,- Sk.
8. Záver.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
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Milan Šarmír
starosta obce

