Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 29. 07. 2005
o 1800 h v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Anna Kovačičová, Jozef Kubica, Vojtech Milošovič, Ján Polakovič,
Lýdia Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci, Helena Naďovičová - hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Ing. Stanislav Fekete, CSc. - zástupca starostu, Štefan Fiala, Anna Kubicová
Občania: Monika Mišáková, Karol Horváth, Pavlína Horváthová, Mgr. Jozef Slezko, Vincent Štellár
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Kontrola pripravenosti osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci
6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2005
7. Informácia o stave výstavby kanalizácie a súvisiace práce – Pažiť, výstavba garáže,
8. Rôzne.
9. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Určil zapisovateľku zo zasadnutia OcZ Moniku Mišákovú, overovateľov zápisnice Jána
Polakoviča a Mariána Šuplatu. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia zastupiteľstva
jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie na predchádzajúcom zasadnutí: 74 / 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, je
objednané prerezanie cesty pri Vinohradskej ulici a zabetónovanie 1 m širokého žľabu s hĺbkou do
8 cm – už sa robí.
Poslankyňa L. Škorvagová uviedla, že práce sa nerobia ako sa dohodlo pri schvaľovaní
riešenia odvodnenia časti Podhájskej ulice, kde hlavne pred jej domom je pri každom väčšom daždi
jazero. Starosta oponoval tým, že je navrhnuté riešenie, s čo najmenším zásahmi či do cesty, či do
zelených pásov. Ak sú pochybnosti, že navrhnuté riešenie nepostačuje, nech stavebná komisia
stanoví profil odvodňovacieho kanála a on zabezpečí aby sa práce vykonali ako bude navrhnuté.
Obecné zastupiteľstvo dohodlo, že predseda stavebnej komisie so starostom obce urobia znovu
obhliadku aj so zameraním, následne budú pozvaní občania z ulíc Podhájska a Vinohradská.
Uznesenie 75 / 2005-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zvolať stretnutie občanov z Vinohradskej
a Podhájskej ulice dňa 3. augusta za účasti členov obecného zastupiteľstva na doriešenie
odvodnenia Podhájskej a Vinohradskej ulice.
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 –
podľa informácie z 13. 05. ešte stále nenašli zmluvu.
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Uznesenie 32 / 2005-Z – Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce požiadať VÚC
o rekonštrukciu štátnej cesty III. triedy na Šarfickej ulici. Termín: do 14 dní – požiadané listom zo
dňa 19. 04.2005. Odpoveď žiadna neprišla - zrealizované zasypanie jám nie je dobré, starosta
požiadal vedúceho strediska Senec, aby si to prišiel pozrieť a aby sa urobila oprava lepšie.
K umiestneniu pamätnej tabule Antona Vosátka na budovu Materskej školy – riaditeľka MŠ
požiadala o nové vchodové dvere do MŠ, pretože terajšie sú už veľmi chatrné. Navrhuje ich
umiestniť ku schodom, čím by sa rozšírili priestory na šatňu, ktoré sú malé. V tomto roku neboli
ešte pridelené žiadne prostriedky na kapitálové výdavky školstva. Podľa posledných informácií
žiadne osobitné prostriedky na kapitálové výdavky obce nedostanú, po realizácii predaja aspoň
časti pozemkov môžeme uvažovať s rekonštrukciou – závisí od objemu získaných prostriedkov.
K projektu detského ihriska v parku na Nám. Andreja Hlinku – projekt spracováva Ing. Barbora
Fabianová. Predložený návrh som postúpil na posúdenie predsedovi komisie výstavby. Zároveň
navrhujem odmenu za projekt vo výške 5 000,- Sk
Uznesenie 76/ 2005-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predložený projekt revitalizácie parku na
Námestí Andreja Hlinku. Zároveň žiada starostu obce zabezpečovať od septembra podľa
finančných možností obce výstavbu v zmysle projektu.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odmenu spracovateľke projektu Ing. Barbore
Fabiánovej vo výške 5 000,- Sk.
Z pripomienok poslancov na predchádzajúcom zasadnutí OcZ:
Zrkadlo na výjazde z Podhájskej na Šarfickú – Šenkvickú ulicu – zatiaľ nepožiadané.
Žiadosť o spoluprácu s mestom Senec – mestská polícia – požiadané ústne aj emailom. Pri
osobnom rokovaní primátor Ing. Karol Kvál aj prednosta Henrich Polakovič uviedli, že právomoc
polície je iba na území mesta Senec, z toho dôvodu je spolupráca nemožná. Zároveň starosta
požiadal štátnu políciu o častejšie návštevy obce, o meranie rýchlosti na vjazdoch do obce.
Občania, stavajúci domy v ulici Kráčice, ktorí prisľúbili dať dobrovoľný príspevok na kanalizáciu
príspevok uhradili.
3. Pripomienky občanov a poslancov.
Vojtech Milošovič – zistiť či je možné premiestniť pamätnú tabuľu Antona Vosátka na stĺp na
budove Materskej školy, aby k oslavám bola na dôstojnom mieste
Karol Horváth s manželkou mali pripomienku, že obec odpredala časť obecného pozemku p. č.
402/2 susedovcom. V ich geometrickom pláne z roku 1931 je zakreslená časť za ich domom k ich
pozemku. V súčasnosti si sused pán Janečka robí právny nárok na túto ich časť pozemku a nechce
ich tam pustiť.
Uznesenie 77 / 2005-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zvolať stretnutie manželov Horváthových
a Janečkových, vlastníkov pozemkov na Štefánikovej ulici k vysvetleniu spoločnej hranice pozemku
termín . do 15. 08. 2005
Vincent Štellár vzniesol pripomienku k upchávaniu kanalizačného potrubia v priestoroch ESO –
BARU. Žiadal, aby sa na úhrade faktúr za prečistenie podieľal aj nájomník bytu, nakoľko pri čistení
pracovníci zistili vhodené kartónové zvyšky z toaletného papiera, ktoré sa do potrubia mohli dostať
iba z bytu, pretože kotúče toaletného papiera používané v toaletách baru sú uzamknuté a vymieňa
ich osobne.
Uznesenie 78 / 2005-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce predvolať nájomníka bytu a prerokovať jednu
platbu za prečistenie potrubia z dôvodu upchania potrubia nájomníkom a jeho rodinnými
príslušníkmi.
termín: do 10. 08. 2005
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Lýdia Škorvagová – požiadala o zabezpečenie vykosenia buriny za záhradami na Podhájskej ulici
Starosta požiadal podpredsedu PD Blatné Jozefa Kubicu o vykosenie. PD Zabezpečí vykosenie
hneď ako to bude z kapacitných možností možné.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1. Žiadosť Základnej školy v Blatnom o navýšenie prostriedkov na ŠKD.
Písomná žiadosť, predniesol starosta obce
Uznesenie 79 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje navýšenie prostriedkov na ŠKD – originálne
kompetencie obce vo výške potrebnej na krytie mzdových a odvodových nákladov a 20 000,- Sk na
krytie prevádzkových nákladov z rozpočtu obce.
4.2. Žiadosť Jaroslava Petríka o odkúpenie 220 m2 obecného pozemku, ktorý je za jeho záhradou.
Písomná žiadosť, predniesol starosta obce. Zároveň uviedol, že plán výstavby predpokladá iné
členenie.
Uznesenie 80 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti obecného pozemku p. č. 400/1 žiadateľovi
Jaroslavovi Petríkovi tak, aby z časti súkromnej záhrady a časti z obecného pozemku mohol
vzniknúť stavebný pozemok. Odpredaj možno uskutočniť po spracovaní geometrického plánu celej
časti pozemku 400/1. Kúpna cena bude stanovená až v čase predaja všetkých pozemkov po
rozparcelovaní.
4.3. Žiadosť Magdalény Bártovej o odkúpenie časti obecného pozemku p. č. 404/5
Písomnú žiadosť predniesol starosta obce. Obec v uvedenej lokalite schválila predaj časti pozemku
Ladislavovi Tavalymu s manželkou.
Uznesenie 81 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje žiadosť Magdalény Bártovej o odkúpenie časti
z pozemku 404/5, vzhľadom k tomu, že o odkúpenie bolo požiadané už skôr Ladislavom Tavalym.
V prípade, že predošlý žiadateľ nepredloží do dvoch mesiacov geometrický plán zastupiteľstvo
zruší uznesenie o predaji a môže rokovať o predaji žiadateľke Magdaléne Bártovej, v cene podľa
znaleckého posudku.
4.4. Žiadosť Kataríny Urbančokovej o odkúpenie časti pozemku 404/5.
Písomnú žiadosť predniesol starosta obce. Platí rovnako ako pri predošlej žiadosti.
Uznesenie 82 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje žiadosť Kataríny Urbančokovej o odkúpenie časti
z pozemku 404/5, vzhľadom k tomu, že o odkúpenie bolo požiadané už skôr Ladislavom Tavalym
a po ňom Magdalénou Bártovou. V prípade, že predošlí žiadateľ L. Tavaly do dvoch mesiacov,
Magdaléna Bártová do polroka nepredložia geometrický plán zastupiteľstvo zruší uznesenie
o predaji a môže rokovať o predaji žiadateľke Kataríne Urbančokovej, v cene podľa znaleckého
posudku..
4.5. Doplnenie uznesenia o predaji pozemku Jozefovi Knapovi a manželke Danke Knapovej.
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.Uznesením č. 4 /2005 – Z obecné zastupiteľstvo schválilo predaj užívaného pozemku. Podľa
predloženého geometrického plánu odkupovaný pozemok má p. č. 102/3 vo výmere 158 m2. Podľa
znaleckého posudku v danej lokalite je cena pozemku za 1 m2 vo výške 201,90 Sk. Celková kúpna
cena je 31 900,20 Sk, po zaokrúhlení 32 000,- Sk
Uznesenie 83 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj dielu č. 1, vo výmere 155 m2, pričlenený k
pozemku p. č. 102/3, záhrada vo výmere 252 m2 a dielu č. 5 vo výmere 3 m2, pričlenený k pozemku
p. č. 102/2, záhrada, odčlenených od pozemku p. č. 404/5, žiadateľom Jozefovi Knapovi
a manželke Danke Knapovej, rod. Olšovej, bytom Mlynská ul. 149/4, 900 82 Blatné. Celková
výmera odkupovaných dielov je 158 m2, kúpna cena je stanovená v zmysle znaleckého posudku vo
výške 32 000,- Sk po zaokrúhlení.
4.6. Doplnenie uznesenia o predaji pozemku Richardovi Danišovi a manželke Monike Danišovej.
.Uznesením č. 16 /2004 – Z obecné zastupiteľstvo schválilo predaj užívaného pozemku. Podľa
predloženého geometrického plánu odkupovaný pozemok má p. č.404/2, zastavaná plocha , dvor
vo výmere 167 m2 a 404/35, zastavaná plocha vo výmere 56 m2. Podľa znaleckého posudku
v danej lokalite je cena pozemku za 1 m2 vo výške 201,96 Sk. Celková kúpna cena je 45 000,- Sk
po zaokrúhlení.
Uznesenie 84 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemkov p. č. 404/2, zastavaná plocha , dvor
vo výmere 167 m2 a p. č. 404/35, zastavaná plocha vo výmere 56 m2 žiadateľom Richardovi
Danišovi a manželke Monike Danišovej, rod. Pyšnej, bytom Potočná ulica 147/7, Blatné. Celková
výmera odkupovaných pozemkov je 223 m2, kúpna cena je stanovená v zmysle znaleckého
posudku 45 000,- Sk po zaokrúhlení.

5. Kontrola pripravenosti osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Písomná správa, podaná na zasadnutí
Uznesenie 85 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o rozdelení úloh, správu
o zabezpečenosti programu, ubytovania, stravovania.
6. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2005.
Podaný prehľad plnenia príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.
Uznesenie 86 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za I. polrok
2005.
6. Informácie o stave výstavby kanalizácie, príprave výstavby v lokalite Pažiť, garáže
s tribúnou a súvisiacich prácach.
Informácie predniesol starosta obce, Milan Šarmír.
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Uznesenie 87 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informácie o stave výstavby kanalizácie,
príprave výstavby v lokalite Pažiť, výstavbe garáže s tribúnou a ostatných súvisiacich prácach.
8. Rôzne
V tomto bode nebol rokované žiadne materiály.
9. Záver.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísala :

Monika

Mišáková

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

Overovatelia:

Ján

Polakovič

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

Marián

Šuplata

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

Milan Šarmír
starosta obce

5

