Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
20. 10. 2006 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Ing. Stanislav Fekete, CSc. – zástupca starostu, Štefan Fiala,
Vojtech Milošovič, Lýdia Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci
Ospravedlnení: Anna Kovačičová, Anna Kubicová, Jozef Kubica, Ján Polakovič, Helena
Naďovičová – hlavný kontrolór
Občania: Mgr. Jozef Slezko, Jana Skalková
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 stave výstavby v obci (starosta obce).
6. Rôzne.
7. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Janu Skalkovú, za overovateľov zápisnice
určil Štefana Fialu a Lýdiu Škorvagovú. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
jednomyseľne
schválili. Posledné prijaté uznesenie na predošlom zasadnutí bolo:
88/2006-Z.
2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie č. 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 č. 76/2006-Z – k zameraniu spornej hranice pozemku Ing. Slezákovej bol
prizvaný geodet Ing. Kocmunda – predbežne oznámil, že časť pozemku pravdepodobne
zasahuje do kanála v ulici Glanec. Pripraví zameranie a vyhodnotenie zabranej plochy.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
Vojtech Milošovič – položil otázky či je vydané povolenie na odstránenie stavby na
Hoštákoch – dom od Glanca, či bol pán Frkala upozornený na nepovolenú skládku štrku,
ktorá zasahuje do cesty na Štefánikovej ulici. Starosta odpovedal, že pán Ajet Fetai dostal
povolenie na odstránenie stavby, stavba však bola odstránená skorej ako bolo vydané
povolenie. Pána Frkalu ešte neupozornil na nepovolenú skládku štrku, upozorní ho čo
najskôr. Požiadal o upozornenie Imricha Bögiho na parkovanie automobilom na chodníku
popri štátnej ceste, nakoľko sa občania sťažovali na sťažený výjazd z ulice Glanec na
Bratislavskú ulicu.
Štefan Fiala – upozornil na potrebu dôsledného vyvážania odpadov z cintorína pred
blížiacim sa sviatkom Pamiatky zosnulých. Zároveň sa informoval o možnosti urobenia

chodníka z Kráčic na Štefánikovu ulicu pri obchode a na chýbajúci poklop pri vjazde na ulicu
Kráčice. Požiadal starostu, aby si pohovoril s predsedom družstva a požiadal ho o oranie
lánov polí tak, aby voda nestekala k obci, čím by boli chránené nehnuteľnosti našich
občanov na Podhájskej i na Vinohradskej ulici. Ďalej požiadal o spílenie spráchnivených
čerešní na ceste do Šenkvíc, aby sa tým predišlo kolízii automobilov so spadnutými
konármi, či stromami.
Marián Šuplata – znovu upozornil na výtlky
v ceste na Školskej ulici, požiadal
o zabezpečenie zabetónovania jám. Zároveň upozornil na nepovolené parkovanie
nákladných vozidiel na ploche pri škole.
Ing. Stanislav Fekete, CSc. - upozornil na zahrnutie rigolov pri čatajskej ceste III./ 06111
a tým znemožnenia odtoku vody pri prívalových dažďoch alebo pri topení snehu z polí a od
cesty.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1. Žiadosť Matry Tavalyovej, bytom Potočná 141/10, Blatné na predĺženie splatnosti
splátky za odkúpenie obecného pozemku.
Uznesenie 89/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje žiadosť Marty Tavalyovej a manž. Ladislava o
predĺženie lehoty splatnosti splátok za predaj obecného pozemku do konca roka 2007. Ak
nebudú splátky pravidelne splácané a žiadatelia budú v omeškaní s dvomi splátkami
uznesenie o predaji bude zrušené a pozemok odpredaný inému záujemcovi.
4.2. Písomná žiadosť Ing. Gabriela Michela a manž. Jarmily, bytom Slovanská 5, Trnava
o odkúpenie časti obecného pozemku parc. číslo 2664, susediaceho s pozemkom parc.
číslo 138/2.
Uznesenie 90/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti obecného pozemku parc. č. 2664
pozdĺž priľahlého pozemku parc. č. 138/2 žiadateľom Ing. Gabrielovi MIchelovi a manž.
Jarmile. Kupujúci na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán, uhradia kúpnu cenu vo
výške podľa znaleckého posudku, znalecký posudok, poplatok za vypracovanie kúpnej
zmluvy a kolkové známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
4.3. Písomná žiadosť Michala Molnára, bytom Jurigovo nám. 3, Bratislava o odkúpenie
stavebného pozemku č. 2 v lokalite Pažiť o výmere 555 m2.
Uznesenie 91/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj stavebného pozemku č. 2 v lokalite
Pažiť vytvoreného z pozemkov parc. číslo 1756/13 o výmere 438 m2 a p. č. 1846/13 vo
výmere 117 m2 Michalovi Molnárovi. Kupujúci uhradí kúpnu cenu vo výške 2.200,– Sk/m2,
t. j. 1 221 000,- Sk a kolkové známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
4.4. Písomná žiadosť Ajeta Fetaia, bytom Bratislavská 13, Senec o odkúpenie časti
obecného pozemku popri nehnuteľnosti parc. č. 215/1.
Predaj bol schválený predchádzajúcemu vlastníkovi Rudolfovi Kochovi a manželke
uznesením 36/2006 – Z.
Uznesenie 92/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti obecného pozemku parc. číslo
402/2 popri nehnuteľnosti parc. č. 215/1 Ajetovi Fetaiovi. Kupujúci na vlastné náklady
zabezpečí geometrický plán, uhradí kúpnu cenu vo výške podľa znaleckého posudku,
znalecký posudok, poplatok za vypracovanie kúpnej zmluvy a kolkové známky za návrh na

vklad do katastra nehnuteľností. K zameraniu odkupovanej časti je potrebné prizvať
zástupcu obce. Uznesenie stratí platnosť ak kúpna cena nebude uhradená do troch
mesiacov od schválenia predaja.
4.5. Písomná žiadosť Kataríny Farkašovej o odkúpenie pozemku parc. číslo 409/1 vo
výmere 898 m2
Uznesenie 93/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj obecného pozemku parc. číslo 409/1
žiadateľke Kataríne Farkašovej. Kupujúca na vlastné náklady zabezpečí geometrický plán,
uhradí kúpnu cenu vo výške podľa znaleckého posudku, poplatok za vypracovanie
znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a kolkové známky za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností. K zameraniu odkupovanej časti je potrebné prizvať zástupcu obce
4.6. Žiadosť Základnej školy v Blatnom o likvidáciu starej nefunkčnej žumpy a starej
kanalizácii školy na školskom pozemku.
Uznesenie 94/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť zabetónovanie poklopu
nefunkčnej kanalizácie a žumpy a prikryť zeminou.
T: 15. 11. 2006
4.7. Žiadosť Základnej školy o poskytnutie príspevku na výstavbu ihriska.
Uznesenie 95/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške do
300.000,– Sk na výstavbu ihriska v areály školy v prípade poskytnutia príspevku z nadácie
Pontis na projekt pozitívna energia pre šport 2007.
4.8. Žiadosť akciovej spoločnosti W.O.C.H. Slovakia na prenájom časti obecného pozemku.
Uznesenie 96/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného pozemku parc. číslo 1659 vo výmere
5 m2 a časti obecného pozemku parc. číslo 2338 vo výmere 5 m2 akciovej spoločnosti
W.O.C.H Slovakia na dobu 10 rokov od podpisu zmluvy, v cene v zmysle VZN obce Blatné
na umiestnenie reklamnej plochy.
5. Informácia o stave výstavby v obci.
Informáciu o stave výstavby v obci predniesol starosta obce. Písomný materiál tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie 97/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o stave výstavby v obci.
6. Rôzne.
Návrh starostu obce na udelenie Ceny obce Blatné Ing. Jánovi Mišákovi.
Uznesenie 98/2006-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenenia Cena obce Blatné Ing.
Jánovi Mišákovi za dlhoročnú prácu poslanca a za vynikajúcu spoluprácu PD a obce pri jeho
pôsobení vo funkcii predsedu PD Blatné.

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

Jana

Skalková

Overovatelia: Štefan Fiala
Lýdia Škorvagová
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Milan Šarmír
starosta obce

