Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 04. 11. 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, Lýdia
Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci, Helena Naďovičová - hlavný kontrolór
Ospravedlnení: –
Občania: Monika Mišáková – ekonómka obce
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Plnenie a úpravy rozpočtu obce v roku 2005.
6. Informácia o stave výstavby kanalizácie – starosta obce
7. Rôzne.
8. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Určil zapisovateľku zo zasadnutia OcZ Moniku Mišákovú,
overovateľov zápisnice Štefana Fialu a Annu Kovačičovú. Navrhnutý program rokovania
prítomní členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie na
predchádzajúcom zasadnutí: 108 / 2005 – Z
2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie 104/2004 – Z – schválený návrh protipovodňovej ochrany Podhájskej ulice,
s vybudovaním jarku a prepojením do Mrázovej doliny, pracovníci na aktivačných prácach
dokončovali úpravu jarku pri záhrade J. Čaplu.
Z pripomienok poslancov na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ:
Zrkadlo na výjazde z Podhájskej na Šarfickú – Šenkvickú ulicu – bolo požiadané – obvodný
úrad dopravy oznámil, že cesta nespĺňa požiadavky na obojsmernú a odporučil nám, aby
sme ju označili ako jednosmernú s vjazdom zo Šarfickej ulice, v tom prípade už nebude
potrebné zrkadlo.
Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu, aby trval na umiestnení zrkadla v uvedenej
križovatke, nesúhlasí aby Podhájska ulica bola jednosmerná v smere od cesty III / 0619.
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.
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 – značná časť už bola upravená, Cesty Nitra nám
prisľúbili upraviť celkom v priebehu dvoch týždňov.
.
3. Pripomienky občanov a poslancov.
Štefan Fiala – znovu upozornil na poškodené poklopy odtokových šácht pri vjazde do ulice
Kráčice

Starosta uviedol, že v priebehu týždňa zabezpečí osadenie vhodných krytov šácht.
Vojtech Milošovič – požiadal o informáciu o príprave výstavby plotu (zakopané stĺpy) pri
pozemku Zdenky Rigovej – starosta informoval, že predaj pozemku bol schválený už v roku
2003 – o drobnú stavbu na výstavbu plotu zatiaľ nepožiadali.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4. 1.Žiadosť Ladislava Tavalyho a manželky Marty o predĺženie platnosti uznesenia č. 29/
2005 – Z.
Písomná žiadosť, Ing. Ležák osobne kontaktoval starostu, geometrický plán spracováva.
Uznesenie 109 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje žiadosť Ladislava Tavalyho a manželky
a predlžuje platnosť uznesenia o predložení geometrického plánu ku kúpe pozemku do
konca roku 2005.
4. 2. 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, žiadatelia požiadali o predĺženie lehoty na predloženie geometrického
plánu starosta navrhol prerokovanie žiadosti Magdalény Bártovej odložiť na prvé zasadnutie
obecného zastupiteľstva v roku 2006.
Uznesenie 110 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie žiadosti Magdalény Bártovej na prvé
zasadnutie zastupiteľstva v roku 2006.

4.3. Návrh zmluvy medzi obcou Blatné a W.O.C.H. Slovakia, a. s., Družstevná 2, 900 82
Blatné
Písomný návrh zmluvy o postupe výstavby prípojok vody, elektriny, plynu a kanalizácie
v priestore futbalového ihriska a Agrofarmy 2F – s určením zľavy na stočné, z dôvodu
prechodu kanalizácie z ihriska cez pozemok Agrofarmy. Zmluva je prílohou zápisnice.
Uznesenie 111 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zmluvu medzi obcou Blatné a W.O.C.H.
Slovakia, a. s. Družstevná 2, 900 82 Blatné, s určením zľavy na stočnom pre Agrofarmu 2F
vo výške 25% z výšky stočného.
4.4. Žiadosť obyvateľov Potočnej ulice o úpravu prístupovej cesty
Písomnú žiadosť predniesol starosta obce.
Vyjadrenia: starosta obce uviedol, že cesta na Potočnej ulici je naozaj v nevyhovujúcom
stave. Neodporúča však robiť zásadnú opravu cesty pred výstavbou kanalizácie, pretože pre
pomerne stiesnené priestory by pri výstavbe bola zničená. V letných mesiacoch, odporúča
zasypať vyfrézovaným materiálom, aby do výstavby kanalizácie občania z ulice nemuseli
chodiť po blate.

Uznesenie 112 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravu cesty na Potočnej ulici v letných
mesiacoch roku 2006.
5. Plnenie a úpravy rozpočtu obce v roku 2005
Predložený písomný materiál uviedla ekonómka obce Monika Mišáková. Potrebu
čerpania rezervného fondu, kvôli ukončeniu investície v II. etape výstavby kanalizácie,
vysvetlila predsedníčka finančnej komisie Anna Kubicová.
Uznesenie 113 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 714 933,47
Sk v roku 2005 a úpravy rozpočtu podľa predloženého návrhu.
6. Informácia o stave výstavby kanalizácie
Informáciu predniesol starosta obce. Zároveň informoval o podaní žiadosti o dotáciu
z Environmentálneho fondu na rok 2006. Obec požaduje na rok 2006 dotáciu vo výške 6 080
tisíc Sk.
Uznesenie 114 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o stave výstavby kanalizácie.

7. Rôzne
7.1. Vyhodnotenie osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Blatné
Poslanci, ako vedúci skupín zabezpečujúcich oslavy predložili písomne návrhy na
morálne ocenenie občanom, za pomoc pri zabezpečovaní osláv.
Uznesenie 115 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vyhodnotenie osláv 760. výročia prvej písomnej
zmienky s udelením ďakovných listov:
7.2. Prerokovanie smernice „ Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatné“
Uznesenie 116 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje smernicu „ Zameranie kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Blatné“
7.3. Prerokovanie internej smernice „ Vedenie účtovníctva a postupy účtovania obce Blatné“
Uznesenie 117 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje smernicu „ Vedenie účtovníctva a postupy
účtovania obce Blatné“

8. Záver.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
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