Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 19. 05. 2006
o 1930 h v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Štefan Fiala, Anna Kovačičová, Jozef Kubica, Anna Kubicová,
Vojtech Milošovič, Lýdia Škorvagová, Marián Šuplata - poslanci, Helena Naďovičová hlavný kontrolór
Ospravedlnený:
Ing. Stanislav Fekete, CSc. - zástupca starostu
Neospravedlnený: Ján Polakovič,
Občania:
Jana Skalková, Ing. Jana Tichá, Ľuboš Tichý
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Informácia o činnosti komisie kultúry, sociálnych vecí a rodiny – predseda komisie.
6. Informácia o činnosti komisie školstva, mládeže a športu.
7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2007 – 2010.
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 Annu Kovačičovú a Mariána Šuplatu. Navrhnutý program rokovania prítomní
členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie na poslednom
zasadnutí: 39/2006 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie 21/2006-Z - Obecné zastupiteľstvo poveruje predsedu stavebnej komisie
prešetriť podnet Zuzany Rigovej voči susedovi Pavlovi Kleinovi. T:12. 04. 2006 – Vykonali
sme šetrenie 7. 4. – došetríme za účasti všetkých účastníkov do 15. 05. 2006 (Rigovej
zomrel syn) – nedošetrené.
Uznesenie 22/2006-Z - Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce, predsedu
stavebnej komisie a zástupcu starostu prerokovať s Ing. Ivetou Slezákovou riešenie jej
pozemku. T: 21. 4. 2006 – podľa katastrálnej mapy u starostu je predpoklad, že chýbajúca
výmera je v okolitých pozemkoch, s určitou nepresnosťou. Prizvať Ing. Slezákovú na
rokovanie OcZ a dohodnúť riešenie vzniknutej situácie.
Uznesenie 23/2006-Z - Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce a predsedu
stavebnej komisie preveriť odvodnenie z Podhájskej ulice po nehnuteľnosť p. Lančaričovej
a navrhnúť riešenie. T: 20. 04. 2006 - V. Milošovič vykonal premeranie teodolitom a navrhol
potrebnú úpravu – zatiaľ neurobené.
Z pripomienok poslancov na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ:
- lopatky na cintorín zakúpené, 1100 l kontajnery na cintorín zakúpené, veľkokapacitné
zatiaľ nevyvezené – po naplnení ich vyvezieme na PD, pretriedime.
- chodník cez mlyn – olamovanie pri podmývaní v časti – pribetónovať obrubníky, dosypať
zeminou. Požiadať SVP o riešenie situácie olamovania a podmývania chodníka pri mlyne.
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Uznesenie č. 40/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce požiadať SVP, Závod vnútorných
vôd Šamorín o pomoc pri riešení zabezpečenia spevnenia brehu koryta potoka pri chodníku
medzi ulicami A. Végha a Hradská.
3. Pripomienky občanov a poslancov.
Štefan Fiala predniesol sťažnosti občanov na parkovanie osobnými automobilmi na
chodníku. Nevedel však uviesť, kto konkrétne parkoval s osobným autom na chodníku, pri
kostole –vchod do spoločného dvora.
Vojtech Milošovič upozornil, že na Bratislavskej ulici, na chodníku parkuje Imrich Bögi,
pričom bráni výhľadu pri výjazde z ulice Glanec na Bratislavskú ulicu. Zároveň uviedol, že
občania sa sťažovali na parkovanie osobnými automobilmi na ulici Bratislavskej, pričom
uviedol konkrétnych občanov Purdešová, Antalič, Grunt. Požiadal o ich upozornenie.
Ing. Jana Tichá
- sa spýtala v akom štádiu je príprava detského ihriska na nám. Andreja Hlinku. Starosta
uviedol, že štúdia detského ihriska je spracovaná. Má sľúbené drevo na jeho výstavbu,
avšak v lese ho nemá kto pripraviť a doviezť.
- upozornila, že občanov najmä deti ohrozuje strešná krytina zo spáleného rodinného domu
pri autobusovej zastávke na ul. M. R. Štefánika. Požiadala o zabezpečenie rumoviska.
Vojtech Milošovič navrhol požiadať o právnu radu ohľadne riešenia situácie s uvedeným
rodinným domom, nakoľko sa jedná o súkromné vlastníctvo.
- informovala sa, či sa bude opravovať cesta na Krátkej ulici, nakoľko je rozbitá od
budovania kanalizácie a začína sa prepadať, spýtala sa i na chodník z Krátkej ulice na
Vosátkovú, na ktorom po daždi vždy stojí voda. Požiadala, či sa nedá zabezpečiť odtok
dažďovej vody z chodníka.
Vojtech Milošovič uviedol, že po budovaní kanalizácie je veľa miestnych komunikácii v zlom
stave. Obec sústredila všetky finančné prostriedky na výstavbu kanalizácie a že treba mať
trpezlivosť a počkať.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1.Výzva Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Blatné na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným
veciam v zmysle zákona NR SR č. 161/2005 Z.z.
Vo výzve sa uvádzajú pozemky vedené v PKV 531, 812, 1640 a 504. Podľa identifikácie
parciel požadujú vrátiť pozemky p. č. 1467, 1468, 2222, 1571/1, /2, /3 – Obec uvedené
pozemky ani nevlastní, ani neužíva, čím nie je povinnou osobou na navrátenie vlastníctva.
Uznesenie 41/ 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom oznamuje Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Blatné, že
pozemky p. č.1467, 1468, 2222, 1571/1, 1571/2 a 1571/3 obec Blatné nevlastní ani neužíva,
čím nemôže byť považovaná za povinnú osobu k navráteniu vlastníctva k nehnuteľnostiam.
4.2.Výzva Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Blatné na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným
veciam v kat. území obce Blatné.
Pozemok parc. č. 331/1 – časť dvora MKS –pôvodne vedený vo vlastníctve cirkvi v PKV
504, teraz na LV 2 – Obce Blatné.
Uznesenie 42/ 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce zabezpečiť právne stanovisko
k odovzdaniu časti majetku - pozemku p. č. 331/1 vo výmere 401 m2 vedeného na LV 2
obce Blatné Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Blatné.
T: 15. 06. 2006
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4.3. Oznámenie Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Blatné o požiadavke na zmenu
prevádzkovateľa cintorína.
Podľa zápisu v PKV 64 odovzdala obec v roku 1943 cintorín, p. č. 1552/1 do vlastníctva
cirkvi. Cintorín však nie je vedený vo vlastníctve cirkvi, pretože po roku 1948 boli cintoríny
cirkvi odňate – zoštátnené. Ani v zmysle zákona 161/2005 Z. z. sa pozemky, na ktorých boli
zriadené cintoríny cirkvi nevydávajú. Po preskúmaní ako to je s vlastníctvom cintorína
navrhujeme nesúhlasiť s vydaním cintorína na prevádzkovanie cirkvou. V zmysle zákona
470/2005 Z. z. o pohrebníctve ani cirkev nemá odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie
cintorína.
Uznesenie 43/2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje odovzdanie cintorína v Blatnom na
prevádzkovanie Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Blatné. Obec preverí vlastníctvo časti
cintorína - pozemku p. č. 1552/1. Pozemok p. č. 1552/2 je vo vlastníctve obce, rovnako ako
budova Domu smútku.
4.4. Žiadosť ŠK SFM Senec o pomoc pri zabezpečení futbalového turnaja „Okres Senec
a jeho priatelia.“
Písomná žiadosť.
Uznesenie 44/2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie futbalového ihriska a šatní na
futbalový turnaj „Okres Senec a jeho priatelia“ v dňoch 23. a 24. 6. 2006, za úhradu
10.000,–Sk.
5. Informácia o činnosti komisie kultúry, sociálnych vecí a rodiny – predseda komisie
Predložený písomný materiál, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie 45/2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti komisie kultúry,
sociálnych vecí a rodiny.
6. Informácia o činnosti komisie školstva, mládeže a športu
Marián Šuplata informoval zastupiteľstvo o akciách, ktoré zorganizovala ich komisia
v uplynulom roku:
- Silvestrovský beh,
- Športovec roka
Ďalej informoval, že v spolupráci so Základnou školou v Blatnom chcú zorganizovať športový
deň pre deti v parku na Nám. A. Hlinku pri príležitosti MDD.
Uznesenie 46/2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti komisie školstva,
mládeže a športu.
7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2007 – 2010
Pre obce vypracovávajú plány ľudia, ktorí s tým majú skúsenosti. Aby sme mali uvedený
materiál na patričnej úrovni, navrhujeme zadať vypracovanie odborníkovi.
Uznesenie 47/2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zadanie vypracovania plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja odborníkovi.
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8. Rôzne
7.1. Návrh Fridricha Falba na konanie trhov v obci.
Písomný materiál.
Uznesenie 48/ 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie návrh Fridricha Falba na usporiadanie
trhov v obci. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce prerokovať so spoločenskými
organizáciami v obci organizovanie trhov.
Vojtech Milošovič navrhol zorganizovať brigádu podľa návrhu ZO SZZ v Blatnom na
vyčistenie starého mlynského náhonu, ktorý by sa využíval ako bezpečnostný chodník
z obce na priehradu. Navrhol zorganizovať brigádu 10. júna 2006 so zrazom o 8.00 h pred
obecným úradom. Poslanci OcZ s termínom konania brigády súhlasili.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísala:

Jana

Skalková

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

Overovatelia:

Anna

Kovačičová

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

Marian

Šuplata

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

Milan Šarmír
starosta obce
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