Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 11. 08. 2006
o 1900 h v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Ing. Stanislav Fekete, CSc. - zástupca starostu, Anna
Kovačičová, Anna Kubicová, Vojtech Milošovič, Ján Polakovič, Marián Šuplata - poslanci,
Helena Naďovičová - hlavný kontrolór
Ospravedlnení:
Štefan Fiala, Jozef Kubica, Lýdia Škorvagová
Občania : 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. Informácia o vyhodnotení školského roku 2005/2006
6. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2006
7. Kontrola plnenia volebných programov
8. Rôzne
9. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Janu Skalkovú, za overovateľov
zápisnice určil Annu Kubicovú a Vojtecha Milošoviča. Navrhnutý program rokovania
prítomní členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie na
poslednom mimoriadnom zasadnutí bolo č.: 64/2006 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení
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 – p. Slezáková oznámila, že dnes sa
nemôže zúčastniť zasadnutia – prizvať v auguste, alebo v septembri.
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 – s JUDr.
Novomestským sme navštívili kataster, požiadali o identifikáciu, pritom sme hovorili aj
ohľadne cintorína a pozemkov na ihrisku – právne stanovisko sme zatiaľ nedostali.
Uznesenie 49/2006 – upovedomenie o uložení pokuty Pavlovi Kleinovi doručené 2. 8. 2006,
beží lehota na odvolanie, bude nasledovať samotné uloženie pokuty.
Uznesenie 50 /2006 – informácia o vydaných povoleniach na drobné stavby podaná
písomne všetkým poslancom na zasadnutí.
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Uznesenie 51/2006 – starosta obce požiadaný o dosypanie výkopov po kanalizácii –
vykonané, aj keď nie všade optimálne, výkopy bude kontrolovať Jozef Šalkovič
Uznesenie 52/2006 – starosta obce požiadaný o vykonanie opatrení na kontrolu chladenia
v Dome smútku – vykonané – zakúpený teplomer, pracovníčka poučená o povinnostiach po
uložení mŕtvych do Domu smútku.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Anna Kubicová – pálenie vo dvoroch a záhradách – občania spaľujú rôzne odpady. Podľa
prijatého VZN je spaľovanie zakázané, povoľuje sa spaľovať iba vysušené drevo (konáre –
hlavne napadnuté chorobami, zbytky dosák a pod.)
Uznesenie 65 / 2006 – Z
.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť rozhlasové relácie na
zákaz spaľovania odpadov z domácností, záhrad , rôznych umelých hmôt, či iných odpadov.
Relácie vysielať minimálne dva týždne s upozornením, že kto bude po týždni vysielania
nahlásený, resp. prichytený pri spaľovaní dostane pokutu minimálne 500,- Sk.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Viliama Šaláta o dlhodobý prenájom pozemku
Písomná žiadosť o prenájom pozemku pred rodinným domom žiadateľa na Vosátkovej
ulici. Stavebná komisia navrhla odložiť prerokovanie žiadosti, s tým, že žiadateľ doplní
žiadosť o nákres, výmeru a účel použitia.
Uznesenie 66 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie žiadosti. Žiadosť je potrebné doplniť
o nákres, požadovanú výmeru do nájmu a účel použitia prenajatej plochy.
4.2. Žiadosť Viktora Štellára o zrušenie poplatku za nevýherný hrací prístroj – z dôvodu že sa
v prevádzke nenachádza.
Stav prešetrila predsedníčka finančnej komisie, prístroj v prevádzke nie je umiestnený,
bol iba kým čakal na opravu. Z toho dôvodu predsedníčka komisie odporúča schváliť
zrušenie poplatku.
Uznesenie 67 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zrušenie poplatku za nevýherný hrací prístroj –
šípky pre jeho nefunkčnosť v roku 2006 Viktorovi Štellárovi v prevádzke ESO – BARU.
4.3. Žiadosť Márie Baníkovej o prešetrenie sťažnosti ohľadne výstavby chodníka.
Žiadosť podaná ešte 2. júna 2006. Starosta obce s predsedom stavebnej komisie
prešetrovali stav a navrhli opatrenie na úpravu rigolu a priestoru pred domom Márie
Baníkovej. Predpokladali sme, že sa nám podarí urobiť nápravu skorej, z uvedeného
dôvodu nebola žiadosť o prešetrenie sťažnosti daná na rokovanie zastupiteľstva. Keďže
finančná situácia a časová zaneprázdnenosť nám nedovolila plánované úpravy vykonať
včas, informujeme Obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie 68 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie žiadosť Márie Baníkovej o prešetrenie
sťažnosti a žiada starostu obce vykonať opatrenia na nápravu, pre zamedzenie stekania
vody z cesty a chodníka pred dom Márie Baníkovej v čo najkratšom termíne.
4.3. Žiadosť Františka Sečkára o povolenie účinkovať s atrakciami počas hodov v roku 2007
Písomná žiadosť.
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Uznesenie 69 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje umiestnenie kolotočov žiadateľa Františka
Sečkára v obci počas hodov v roku 2007. Podmienky umiestnenia určí novozvolený starosta
obce.
5. Informácia o vyhodnotení školského roku 2005/2006
Informáciu, ktorá je prílohou zápisnice podal riaditeľ Základnej školy Mgr. Jozef Slezko.
Uznesenie 70 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o vyhodnotení školského
roku 2005/2006 na Základnej škole v Blatnom.
Uznesenie 71 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje priradenie Základnej školy v Blatnom
k Školskému úradu Senec.
6. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2006
Písomný materiál. Správu o vykonanej kontrole hospodárenia obce za I. polrok 2006
predložila hlavná kontrolórka obce Helena Naďovičová. Je potrebné prehodnotiť cenu
predávaných pozemkov, aby sme nemali iba umŕtvenú investíciu a nemôžeme
pre nedostatok financií ďalej pokračovať so žiadnymi stavebnými aktivitami a potrebnými
opravami.
Uznesenie 72 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o vykonanej kontrole
hospodárenia obce za I. polrok 2006.
Uznesenie 73 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť reklamu na predaj
pozemkov v lokalite Pažiť v regionálnych reklamných časopisoch Senecko a Trnavsko
a reklamnú tabuľu v obci s označením smeru, kde sú predávané pozemky a schému
situácie.
Termín: do 18. 08. 2006
7. Kontrola plnenia volebných programov
Hlavným bodom volebných programov poslancov aj starostu bolo budovanie kanalizácie,
zlepšovanie životného prostredia v obci, zabezpečovanie starostlivosti o mládež, starších
občanov. Poslanci za ĽS – HZDS mali navyše vo volebnom programe aj vybudovanie
detského ihriska v parku na Námestí Andreja Hlinku. Môžeme konštatovať, že väčšinu
predsavzatí premietnutých vo volebných programoch sa snažíme plniť, pritom na niektoré
úlohy nám už nezvyšujú finančné prostriedky. .
V rokoch 2003 – 2005 bolo vybudovaných 3 313 m kanalizácie, I. etapa ČOV, ktoré boli
uvedené do prevádzky. Pritom sme na ochranu Podhájskej ulice vybudovali odvodňovacie
potrubie do kanála na Vosátkovej ulici v dĺžke 325 m. Máme napojených zhruba 600
obyvateľov obce na kanalizáciu. Náklady na výstavbu už dosiahli 22 492 348,- Sk. Zároveň
bolo potrebné po výstavbe kanalizácie urobiť nový povrch cesty v ulici Glanec. Po výstavbe
na Bratislavskej ulici sme museli urobiť nový chodník v hodnote 463 843,70 Sk. V roku 2003
sme pre úsporu elektrickej energie a z dôvodu nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia
toto rekonštruovali, s nákladmi nad 700 000,- Sk. Z dôvodu potreby bezpečnejšieho uloženia
materiálov na obecnom úrade sme vybudovali v rokoch 2004 – 2005 stavbu „Tribúna
s garážou“, kde máme nad terénom javisko pre kultúrne vystúpenia, v podzemí je garáž pre
obecný osobný automobil, sklady pre drobnú mechanizáciu a materiál potrebný pre vodovod,
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smetné nádoby, lavice a stoly a zároveň aj sklad náradia. Náklady na výstavbu tejto budovy
prekročili 500 000,- Sk. Ešte je potrebné urobiť nátery stien a upraviť aj okolie. Zišla by sa aj
spevnená plocha pred javiskom, slúžiaca ako hľadisko, aj ako športová plocha pre školu
počas nepriaznivého počasia, prípadne ako podklad klziska v zimnom období.
Uznesenie 74 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom konštatuje, že úlohy obsiahnuté vo volebných programoch
poslancov a starostu obce sa plnia podľa finančných možností obce.
8. Rôzne
8.1.Doplnenie aktivít do návrhu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Poslanci nemali ďalšie nové návrhy do návrhu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Blatné.
Uznesenie 75 / 2006 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie návrh PHSR obce Blatné.
Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.

Zapísala:

Jana

Skalková

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

Overovatelia:

Anna

Kubicová

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

Vojtech

Milošovič

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

Milan Šarmír
starosta obce
Originály zápisníc podpísané
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