Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 19. 10. 2007 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik - zástupca starostu obce, Ivana Benkovská,
Štefan Fiala, Mgr. Marek Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Bc. Katarína Takáčová –
poslanci, Helena Naďovičová – hlavný kontrolór
Občania: Vojtech Horváth, Adriana Augustovičová, Tomáš Osvald, 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. Schválenie návrhu VZN č. 2 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na
území obce Blatné
6. Plnenie a úpravy rozpočtu obce v roku 2007
7. Informácia o stave výstavby v obci
8. Rôzne
9. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Adrianu Augustovičovú, za
overovateľov zápisnice Ivanu Benkovskú a Štefana Fialu. Navrhnutý program rokovania
prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 143/2007 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 76/2006-Z – k zameraniu spornej hranice pozemku Ing. Slezákovej bol prizvaný
geodet Ing. Kocmunda – prisľúbil predložiť zameranie do konca júla. Momentálne rieši, aby
spracovateľ GP p. Slezákovej vysvetlil, prečo má pozemok zakreslený tak ako je, prečo
nebolo zameranie podľa mapy, ale len podľa existujúcich plotov.
Uznesenie 134/2007 – Z – Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ukladá predsedom komisií
spracovať návrh úloh a podujatí na rok 2008 do konca októbra 2007 – úloha trvá.
Uznesenie 129/2007 – Z – oprava strechy Základnej školy proti zatekaniu. Na základe ponúk
bola stavebnou komisiou vybraná firma, ktorá uskutoční opravu – úloha splnená.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Poslanci sa dohodli, aby kultúrna komisia oslovila predsedov spoločenských organizácií
ohľadom pripravovaných podujatí na rok 2008.
Vojtech Horváth prišiel s dotazom ohľadom projektu multifunkčného ihriska. Žiadosť starostu
obce na rok 2007 bola podaná na ministerstvo kultúry a športu ešte v apríli. Na rok 2008 treba
podať žiadosť znova. Treba dohodnúť termín stretnutia starostu a zástupcu starostu na
ministerstve.
Ľuboš Tichý mal pripomienku k úspechu projektu z euro fondov na Revitalizáciu Nám. Andreja
Hlinku, že nebol informovaný v akom stave je tento projekt, lebo on s manželkou venoval
tomuto projektu veľa času. Podľa jeho skúseností nie sú komponenty firmy T-Parky vhodné
z praktickej stránky a chcel, aby boli prizvaní zástupcovia rodičov malých detí pri realizácii
parku. Starosta informoval o danom projekte a o ďalšom postupe.
Tomáš Osvald sa spýtal, či je dokončený chodník zo zámkovej dlažby na Bratislavskej ulici
a ako sa rieši situácia s autami na hlavnej ceste Senec – Trnava.
Starosta informoval, že chodník nebol vyfugovaný a dokončený kvôli počasiu, robil sa na
konci roka, bude to dorobené. Treba preveriť podľa faktúry, či bola robota uhradená.
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Ohľadom cesty na Bratislavskej ulici starosta žiadal urobiť ostrovčeky na všetky vjazdy do
obce pri vybudovaní diaľničnej križovatky a situácia s rýchlo jazdiacimi autami je stále
nevyriešený problém, ktorý sa ťahá už osem rokov, nakoľko polícia ma nedostatok hliadok,
ktoré by merali rýchlosť na vstupe do obce.
Uznesenie 144/2007 - Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce urgovať na Slovenskej správe ciest a na
Bratislavskom samosprávnom kraji vytvorenie ostrovčekov na všetky vjazdy do obce pri
budovaní diaľničnej križovatky pri Blatnom.
Termín: do konca októbra
Bc. Katarína Takáčová predniesla sťažnosť Heleny Pravdovej na orech a skládku odpadu
suseda p. Srnu, s dotazom v akom štádiu je daná sťažnosť.
Starosta informoval, že sťažnosť bola preverená a p. Srna bol vyzvaný na odstránenie stromu,
ale doteraz tak neurobil.
Uznesenie 145/2007 - Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce požiadať suseda Heleny Pravdovej p.
Srnu odstrániť strom v tesnej blízkosti jej domu, pre poškodzovanie rodinného domu.
Termín: do konca októbra
Bc. Katarína Takáčová položila otázku, či robí niekto korektúru obecných novín Blatňan. Je
tam veľa chýb. Treba vyzvať spracovateľa, aby bolo vytlačené jeho ospravedlnenie za
vzniknuté chyby v článkoch.
Ďalej mala pripomienku na opravu cesty na Školskej ulici, hlavne na kvalitu práce, lebo sa jej
sťažujú starší občania obce, že sa tam chodí ešte horšie ako predtým.
Starosta vysvetlil, že cesta bola opravená štandardným postupom, akým sa opravujú všetky
regionálne cesty.
Bc. Katarína Takáčová mala pripomienku k uzneseniu č. 143/2007 – Z, na zlú formuláciu
uznesenia o predaji urbárneho podielu obce a neuvedení konkrétnej ceny.
Bolo jej vysvetlené, že cena nebola uvedená z toho dôvodu, že sme ju na Obecnom úrade
nevedeli, ale je určená na základe schválenej ceny Združenia spoločných užívateľov lesa.
Mgr. Marek Kovačič sa spýtal, či platí, že všetky finančné operácie nad 2 000,– Sk schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo. Preverí kontrolórka obce Helena Naďovičová.
Ďalej mal pripomienku, že mimoriadne zastupiteľstvo sa nerobí takou formou akou bolo
urobené naposledy. Starosta mu vysvetlil, že potreboval urýchlene do dvoch dní od doručenia
podať súhlasné stanovisko Obecného zastupiteľstva na MVRR ohľadom projektu Revitalizácia
Námestia Andreja Hlinku a preto postupoval týmto spôsobom.
Mgr. Marek Kovačič podal ústnu sťažnosť kontrolórke obce a požiadal ju o preverenie na
základe akého zákona bola uvedená jeho neospravedlnená neúčasť v zápisnici zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva a prečo neboli v zápisnici spomenuté jeho pripomienky
o možnostiach čerpania dotácií z EÚ. Navrhuje posielať materiály a zápisnice pred overením
e-mailovou poštou poslancom.
Ďalej navrhol odložiť prerokovanie úpravy rozpočtu obce na budúce zasadnutie z dôvodu
neprerokovania finančnou komisiou.
3.1. Žiadosť kontrolórky obce Heleny Naďovičovej na súhlas na vykonávanie inej zárobkovej
činnosti.
Uznesenie 146/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Helene
Naďovičovej na vykonávanie inej zárobkovej činnosti.
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Ľuboš Tichý pripomienkoval predaj zábavnej pyrotechniky v predajni OBM Šarm. Prosí
pohovoriť s majiteľom obchodu ohľadom predaja pyrotechniky deťom.
Ďalej sa mal otázku ohľadom chovu husí na Krátkej ulici. Starosta informoval, že chovateľ mu
sľúbil chov husí zlikvidovať do konca októbra.
Štefan Fiala žiadal preveriť dodržiavanie otváracích hodín v Olympic bare, dávať súhlas obce
na organizovanie každej diskotéky a požiadať políciu o hliadky počas takýchto akcií.
Uznesenie 147/2007 - Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada:
a/ požiadať Okresné riaditeľstvo policajného zboru o zvýšenie počtu hliadok v nočných
službách a o zvýšenú prevenciu hlavne počas konania diskoték v obci Blatné,
b/ písomne upozorniť prevádzkovateľa Olympic baru – Ing. Aliho Ibrahima na dodržiavanie
otváracích hodín.
Termín: do konca októbra
4. Žiadosti právnických a fyzických osôb
Neboli predložené žiadne žiadosti
5. Schválenie návrhu VZN č. 2 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na
území obce Blatné
K návrhu VZN sme nedostali žiadne pripomienky. Z toho usudzujeme, že občania súhlasia
s návrhom VZN, ktoré nám zostáva schváliť Obecným zastupiteľstvom
Uznesenie 148 /2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN č. 2/2007 o čistote a poriadku, tvorbe,
údržbe a ochrane zelene na území obce Blatné.
6. Plnenie a úpravy rozpočtu obce v roku 2007
Na základe plnenia rozpočtu obce, odchýliek od schválených úloh na začiatku roka 2007 je
potrebné upraviť rozpočet obce, aby plnenie rozpočtu bolo v súlade so zmenami, ktoré
obecné zastupiteľstvo v priebehu roka schválilo.
Rokovanie o rozpočte bolo na základe žiadosti Mgr. Mareka Kovačiča – predsedu finančnej
komisie a dohode ostatných poslancov preložené na ďalšie zasadnutie Obecného
zastupiteľstva z dôvodu neprerokovania rozpočtu finančnou komisiou.
7. Schválenie príspevku obcí RZOPO na propagáciu regiónu
Uznesenie 149/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje príspevok obce na propagáciu regiónu vo výške
6,– Sk na obyvateľa obce, spolu vo výške 9 240,– Sk.
8. Informácia o stave výstavby v obci
Písomný materiál. Doplnenie informácie o stave výstavby predniesol starosta obce. Informoval
o dokončení II. etapy kanalizácie, o spracovaní návrhu na prerobenie budovy na ulici A.
Vosátka na učiteľský byt a o príprave realizácie prístrešku na cintoríne.
Uznesenie 150 /2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o stave výstavby v obci v roku
2007. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce požadovať od dodávateľov stavebných prác
dodržiavanie poriadku a dôsledné ukončenie prác.
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9. Rôzne
Mgr. Marek Kovačič sa informoval, či máme spracovanú tepelnú koncepciu v zmysle Zákona
o tepelnej energetike, ktorú treba ak budeme žiadať o dotácie týkajúce sa životného
prostredia.
Starosta odpovedal, že o nej vie, ale momentálne ju ešte nemáme.
Ďalej sa informoval, či nám platia za reklamné tabule v obci miestny poplatok.
Starosta podal vysvetlenie, že poplatky boli vstupom do EÚ zrušené, platia sa len poplatky za
reklamné tabule, ktoré sú na obecných pozemkoch.
Ďalej sa pýtal, či je možné vymeniť nevyhovujúcu podlahu v ambulancii obvodnej zubárky,
ktorá sa nachádza v budove Základnej školy v Blatnom.
Na základe informácií riaditeľa Základnej školy Mgr. Jozefa Slezka si zubárka podlahu vymení
na svoje náklady a celá oprava je dohodnutá v rámci Základnej školy.
10. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísala:

Adriána

Overovatelia: Ivana
Štefan

Augustovičová

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

Benkovská

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

Fiala

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

Milan Šarmír
starosta obce

Originály zápisníc podpísané
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