Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 08. 04. 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
Občania: Jana Skalková, Vojtech Horváth, Jozef Slezko, Martina Schenková
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4. Pripomienky poslancov a občanov.
5. Informácia o aktivitách a potrebách Materskej školy a Základnej školy v Blatnom.
6. Kontrola pripravenosti osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
7. Informácie o stave výstavby kanalizácie a zabezpečení prostriedkov na výstavbu.
8. Rôzne.
9. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Určil zapisovateľku zo zasadnutia OcZ Janu Skalkovú, overovateľov zápisnice Ing.
Stanislava Feketeho a Jozefa Kubicu. Navrhnutý program rokovania
prítomní členovia
zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie na predchádzajúcom
mimoriadnom zasadnutí: 27 / 2005 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie 104/2004 – Z – schválený návrh protipovodňovej ochrany Podhájskej ulice, s vybu dovaním jarku a prepojením do Mrázovej doliny, termín: do 15. 12. 2004 – zatiaľ nerealizované,
budeme zabezpečovať na jar.
Uznesenie 136/2004 – Z - Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vyhľadať zmluvu medzi
MNV Blatné a rodičmi žiadateľa Štefanom Trubačom s manželkou – na obecnom úrade sme
zmluvu nenašli, požiadali sme o ňu Štátny archív v Modre – ešte stále sme nedostali odpoveď.
Uznesenie 6 / 2005 – Z Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce a predsedu
stavebnej komisie prerokovať a odsúhlasiť výšku náhrady za prípravné práce pri odstraňovaní
porastov s p. Ladislavom Voškom, vlastníkom pozemku – vzhľadom na PN predsedu komisie
zabezpečil starosta obce – spísaná dohoda.
Uznesenie 11 / 2005 – Z Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce, po odbornej
konzultácii s právnikom, vypísať verejno obchodnú súťaž k predaju pozemkov v lokalite Pažiť
s tým, že kupujúci budú zaviazaný vybudovať inžinierske siete – cestu, vodu, plyn elektrické
rozvody a kanalizáciu – konali sa dve mimoriadne zasadnutia OcZ – zápisnice sú predložené
Uznesenie 20 / 2005 – Z Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, predsedu komisie
výstavby prerokovať spôsob prác, záruku, obhliadkou podobne urobenej podlahy zistiť vhodnosť
vykonania rekonštrukcie v MKS Blatné – starosta obce, František Kulich – potencionálny
dodávateľ podlahy, Vojtech Horváth a Jozef Čapla sa zišli na prejednanie opravy podlahy v MKS
– navrhnuté dosky OSB 3, hrúbky 18 mm – lisovaný vodovzdorný drevomateriál brúsený, v cene
278, 46 Sk / m2. Dodávajú sa ucelené palety po 52 kusov. Potrebujeme 102 kusov ( rozmery 250
x 65 cm – perodrážka), dodávka by činila 104 kusov – 169 m2 v celkovej cene 47 060,- Sk.
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K tomu treba ešte laky na prelakovanie povrchu v hodnote cca 10 000,- Sk. Práce by vykonali
stolní tenisti pod vedením Jozefa Čaplu bezplatne. Navrhujem schváliť opravu podlahy v MKS
týmto spôsobom.
Uznesenie 28 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje opravu podlahy MKS doskami OBS 3
uvedeného návrhu s predpokladanými nákladmi do 60 000,- Sk.

v zmysle

3. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
3.1. Žiadosť Ladislava Tavalyho a manželky Marty Tavalyovej o odkúpenie, alebo prenájom
pozemku .
Písomnú žiadosť predniesol starosta obce.
Uznesenie 29 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti obecného pozemku p. č. 404/5
žiadateľom Ladislavovi a Marte Tavalyovej vo výmere cca 200 m2 v cene podľa znaleckého
posudku. Žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán, znalecký posudok, kúpnu
zmluvu a uhradia návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Kúpna cena musí byť uhradená do
jedného roka od podpisu zmluvy.
3. 2.. Žiadosť detského domova OPORA Pečeňady o poskytnutie príspevku.
Písomnú žiadosť predniesol starosta obce.
Uznesenie 30 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie príspevku vo výške 3 000,- Sk
Detskému domovu Opora v Pečeňadoch na zakúpenie oblečenia pre Mareka Klenoviča.
4. Pripomienky občanov a poslancov.
Marián Šuplata – požiadal o premiestnenie pamätnej tabuli A. Vosátka na vhodnejšie miesto.
Ďalej upozornil, že na ul. A. Vosátka pri MŠ sa prepadáva cesta, požiadal starostu obce
o zabezpečenie prebetónovania tohto úseku cesty. Starosta k prebetónovaniu uviedol, že
zabetónovanú cestu je možné zaliať len liatym asfaltom, kvôli malej hrúbke. Keďže je predpoklad
ešte že daný úsek čiastočne sadne, treba počkať a urobiť to neskôr.
Uznesenie 31 / 2005-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje umiestnenie pamätnej tabule Antona Vosátka na
budove Materskej školy.
Anna Kubicová – upozornila na chodník na ul. A. Vosátka pred bytovkami, ktorý je v zlom stave.
Upozornila na nedostatočné krytie odvodňovacej rúry, ktorá je vedená cez ich pozemok z Ulice.
Kráčice na. Podhájsku ulicu. Zároveň požiadala, aby sa ich pozemok uviedol do pôvodného stavu.
Lýdia Škorvagová – uviedla, že sa vyriešilo odvodnenie Podhájskej ulice v úseku pri L. Voškovi
a zároveň sa informovala, kedy sa bude riešiť odvodnenie i druhej strany Podhájskej ulice
smerom k Vinohradskej ulici. Starosta poznamenal, že po dokončení popri dome Jána Urbanoviča
naši pracovníci môžu robiť jarček po Vinohradskej. Cez cestu zabezpečí osadenie železnej rúry.
Ing. Stanislav Fekete, CSc. – upozornil na výtlky a prepadávajúcu sa cestu na Šarfickej ulici.
Požiadal o zabezpečenie vyčistenia priestoru medzi vozovkou a obrubníkom, kvôli odtoku vody.
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Starosta k uvedeným požiadavkám uviedol, že po obci je viacero úsekov chodníkov, vyžadujúcich
opravu. V Glanci chýba chodník celkovo, pri Margite Korbeličovej je vydrolený betón, na
Bratislavskej je viacej úsekov, čo treba opraviť. Poslanci Fekete, Milošovič, Šuplata poznamenali,
aby sme neriešili chodníky, ktorých opravy znesú odklad, keď budujeme kanalizáciu.
Uznesenie 32 / 2005-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce požiadať VÚC o rekonštrukciu štátnej
cesty III. triedy na Šarfickej ulice.
Termín: do 14 dní
5. Informácia o aktivitách a potrebách Materskej školy a Základnej školy v Blatnom.
Za Materskú školu informáciu podala a požiadavky predniesla zástupkyňa riaditeľky Martina
Schenková. Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie 33 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o prevádzke a výchovnovzdelávacom procese v MŠ a vznesené požiadavky.
Informáciu o aktivitách a potrebách Základnej školy v Blatnom predniesol riaditeľ ZŠ Mgr. Jozef
Slezko. Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie 34 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie
vzdelávacom procese v ZŠ a vznesené požiadavky.

informáciu o prevádzke a výchovno-

6. Kontrola pripravenosti osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Ústnu informáciu o stave príprav na oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci predniesol
starosta obce Milan Šarmír. V sobotňajšom programe osláv navrhuje potvrdenie zmluvy
o spolupráci s obcou Mlynky – Pilisszentkereszt na ďalšie obdobie, cca o 1000h., v popoludňajších
hodinách príhovor k 760.výročiu o prvej písomnej zmienke a kultúrny program - prehliadku
dychových hudieb a jedno vystúpenie na ktoré by sme prizvali buď skupinu alebo nejakých
umelcov. Večer navrhuje tanečnú zábavu pri DH Stříbrňanka, ktorú by dopĺňal modernými
skladbami diskdžokej vo forme diskotéky. Program pre návštevu z družobných Mlynkov
zabezpečíme do nedele popoludnia. Popoludní by mohol byť futbalový zápas – seniori hrajú
v sobotu v Dúbravke, dorast v nedeľu v Ivanke pri Dunaji.
Uznesenie 35 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o stave pripravenosti osláv 760.
výročia o prvej písomnej zmienke a stanovuje nový termín konania osláv na 10. 09. 2005.
7. Informácie o stave výstavby kanalizácie a zabezpečení prostriedkov na výstavbu.
Informáciu predniesol starosta obce ústne. Cesty Nitra budujú vetvu G. Prakticky od Ožvalda
takmer po pretlak pod štátnou cestou pri kine majú vybudované. V zmysle záveru z mimoriadneho
zasadnutia OcZ budujú aj prípojky k jednotlivým pozemkom. Keďže výkopy sú niekde veľmi plytké
– po dobudovaní vodovodu zavezú potrubia zeminou, ktorá zostala z výkopov ČOV a kanalizácie
v ostatných častiach obce. Bude potrebné ešte veľa zeminy, aby sa zdvihli pozemky ktoré sú
nižšie ako hrádza potoka. Vodystav buduje vetvu „Cez záhrady“ aj s odvodňovacím potrubím
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spoza ulice Podhájska do rigolu na Vosátkovej ulici. Časť cez záhrady je už položená, treba ešte
úpravy v záhradách opravu chodníka u Voška – najlepšie až časom, keď dobre usadnú výkopy.
Keďže mu bola odrezaná časť spevnenej plochy, starosta navrhuje vybudovať náhradu zo
zámkovej dlažby, ktorá aj keď usadne sa bude dať opraviť ( nebetónovať ani obrubníky – len
usadiť do udusaného podložia). Zajtra a v nedeľu Vodystav plánuje vybudovať prepojenie medzi
potrubím a rigolom cez Ulicu M. R. Štefánika. Na budúci týždeň, keď naši nezamestnaní vykopú
popri dome Jána Urbanoviča výkop na odvodňovací kanál položia potrubie až za jeho záhradu.
Starosta zároveň uviedol aj stav finančného zabezpečenia výstavby. V podstate nám ešte zostáva
časť ušetrených prostriedkov z predchádzajúceho roka. Po ukončení zadaných prác budú takmer
všetky vyčerpané. Zatiaľ nemáme žiadnu informáciu o rozdelení prostriedkov z Ministerstva
životného prostredia. Pokiaľ neodpredáme pozemky, tak nám nevychádzajú prostriedky na to, aby
sme ďalej pokračovali vo výstavbe. Je predpoklad, že po troch – štyroch mesiacoch sa nám
nazberá časť prostriedkov, aby sme mohli pokračovať. Starosta predpokladá, že po zhruba
mesiaci – dvoch by sme mali zadať vypracovať súťažné podklady na tretiu etapu, po predaji
pozemkov by sme snáď ešte čo – to stihli urobiť ešte v tomto roku.
Poslanec Šuplata podotkol, aby sme sa riadili závermi mimoriadnych zasadnutí OcZ, na ktorých
sme hovorili o rozbehu ďalšej výstavby v Mrázovej doline a po predaji obecných pozemkov v tejto
lokalite z uvedených prostriedkov budovali kanalizáciu.
Uznesenie 36 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o stave výstavby kanalizácie
a stave zabezpečenia financií na ďalšiu výstavbu.
8. Rôzne
8.1. Návrh na stanovenie ceny vody, stočného, poplatku za vyvážané splaškové vody.
Písomný materiál. Ceny boli avizované pri rozpočte, na schôdzach spoločenských organizácií,
takže občania sú s nimi viac – menej oboznámení.
Uznesenie 37 / 2005 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje cenu vody od 1. 4. 2005 vo výške 16,- Sk / m3.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje stočné za odvedené splaškové vody kanalizáciou
vo výške 10,- Sk / m3.
c) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poplatok za zvážané splaškové vody vo výške
10,- Sk / m3.
8.2. Úprava platu starostu obce – predsedníčka finančnej komisie.
Uznesenie 38 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat starostu obce v zmysle zákona NR SR č.
253/21994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov. Minimálny plat starostu obce Blatné je pre rok 2005 vo výške
34.900,- Sk.
8.3. Odovzdanie pozemku p. č. 1661/10 – ochranného pásma potoka SR – v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku.
V rámci zámennej zmluvy na základe zmeny zákona o vodách, je nutné odovzdať
z vlastníctva obce do vlastníctva štátu – SR pozemok p. č. 1661/10 o výmere 537 m2
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Uznesenie 39 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odovzdanie pozemku p. č. 1661/10 o výmere 537 m2
z vlastníctva obce do vlastníctva štátu – SR v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š. p. Banská Štiavnica, odštepný závod Bratislava v rámci dodatku zámennej zmluvy medzi obcou
Blatné a SVP, š. p..
9. Záver.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce, poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísala :

Jana

Skalková

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

Overovatelia:

Ing. Stanislav

Fekete, CSc. .............................................

Jozef

Kubica

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

Milan Šarmír
starosta obce
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