Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom, konaného dňa
15. 06. 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.
Občania:
Jana Skalková, Vojtech Horváth, František Daniš, Jozef Šalkovič, Adrián Marcina, Sergej
Choma.
Ospravedlnená: Helena Naďovičová – hlavný kontrolór
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Informácia o činnosti DHZ Blatné.
Informácia o činnosti KOVP a tvorby životného prostredia.
Prehodnotenie potreby novelizácie Všeobecne záväzných nariadení obce (VZN).
Rôzne.
Pripomienky poslancov a občanov.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Janu Skalkovú, za overovateľov zápisnice
Rudolfa Rodného a Bc. Katarínu Takáčovú. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 77/2007 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení.
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. Po zdravotných problémoch – zlomená ruka absolvoval rehabilitáciu,
dovolenku. Prisľúbil predložiť zameranie do konca júla.
Napojenie občanov na kanalizáciu – kde je kanalizácia. Občanom boli zaslané listy, aby
dokladovali ako likvidujú odpadovú vodu. Väčšina predložila potvrdenia o vývoze splaškových
vôd zo žúmp na ČOV.
Uznesenie 61/2007-Z - obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce požiadať SVP o určenie
termínu vyčistenia koryta potoka – list na SVP bol poslaný, odpoveď neprišla – aspoň v obci
(pri cintoríne) to už bolo vyčistené, drvili aj ďalej, len im to ide pomaly.
Uznesenie 73/2007 – Z - Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce požiadať
o cenové ponuky na opravu strechy Pošty a Hasičskej zbrojnice – starosta spracoval výkaz
výmer a dal na internetovú stránku www.123dopyt.sk žiadosť o ponuky- zatiaľ sa informovali 4
firmy.
3. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
3.1. Žiadosť Mgr. Petra Špana a Mgr. Evy Vojtechovej o odkúpenie pozemku p. č 1756/16, vo
výmere 598 m2. Písomná žiadosť
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Uznesenie 78/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj stavebného pozemku p. č. 1756/16 vo
výmere 598 m2 Mgr. Petrovi Španovi, bytom 966 23 Lovčica 11 a Mgr. Eve Vojtechovej,
bytom Južná 3, 060 01 Kežmarok v cene 2.000,- Sk/m2, celková kúpna cena pozemku činí
1.196.000,- Sk, slovom jedenmiliónstodeväťdesiatšesťtisíc slovenských korún . Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a poplatok vo výške 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
3.2. Žiadosť Mariána Magulu a manželky Miroslavy Magulovej o odkúpenie pozemku p. č.
1756/22 v lokalite Pažiť. Písomná žiadosť
Uznesenie 79/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj stavebného pozemku p. č. 1756/22 vo
výmere 580 m2 Mariánovi Magulovi a manželke Miroslave Magulovej, bytom Robotnícka 71,
903 01 Senec v cene 2.000,- Sk/m2, celková kúpna cena pozemku činí 1.160.000,- Sk,
slovom jedenmiliónstošesťdesiattisíc slovenských korún . Kupujúci uhradia kúpnu cenu,
kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok vo
výške 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
3.3. Žiadosť Marty Tavalyovej a manž. Ladislava o zrušenie kúpnej zmluvy na pozemok
404/38.Písomná žiadosť. Predaj bol schválený uznesením 29/2005 – Z, uznesením č.
89/2006 boli povolené splátky za odkupovaný pozemok. Zatiaľ uhradili 28.889,50 Sk.
Uznesenie 80/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zrušenie uznesení číslo 29/2005 – Z a 89/2006
-Z o predaji pozemku 404/38 vo výmere 191 m2, kúpnej zmluvy medzi obcou Blatné
a kupujúcimi Ladislavom Tavalym a manželkou Martou Tavalyovou a vrátenie splatenej časti
za pozemok v plnej výške ako uhradili, okrem znaleckého posudku.
3.4 Žiadosť Kataríny Urbančokovej o odkúpenie pozemku.
Písomná žiadosť
Uznesenie 81/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 404/5, medzi
užívaným pozemkom Magdalénou Tavalyovou a pozemkom, ktorého predaj bol schválený
Irene Buchamerovej uznesením 79/2006 – Z kupujúcej Kataríne Urbančokovej. Kupujúca na
svoje náklady zabezpečí geometrický plán, uhradí kúpnu cenu, ktorú schváli obecné
zastupiteľstvo po predložení geometrického plánu, poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a poplatok 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
4. Informácia o činnosti DHZ Blatné
Informáciu predniesol veliteľ DHZ František Daniš. Informoval obecné zastupiteľstvo o zlej
vybavenosti DHZ. Uviedol, že na akciách skoro vždy zlyhala technika. Vo výstroji im chýbajú
hadice a aj čerpadlo. K zásahu pri požiari a pri záplavách nemajú potrebnú techniku. On ako
veliteľ si nezoberie na zodpovednosť, aby sa niektorí z členov prišiel pri zásahu k úrazu. Pri
hasení požiarov sa z toho dôvodu ani nezúčastňujú. Počas žatvy majú byť v pohotovosti
a budú k dispozícii PD Blatné. Obecné zastupiteľstvo ďalej oboznámil s pripravovanými
akciami, na ktoré ich srdečne pozval.
Uznesenie 82 /2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti dobrovoľného
hasičského zboru
(DHZ) v Blatnom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie
prostriedkov o 100.000,- Sk na nákup čerpadla PPS 12 a hadíc 100 m B a 100 m C.
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5. Informácia o činnosti KOVP a tvorby životného prostredia
Informáciu predniesol predseda komisie Rudolf Rodný. Uviedol, že komisia riešila odkúpenie
obecných pozemkov a následne predložila riešenie na OcZ. Zúčastnili sa výberu dodávateľa
na realizáciu betónovej plochy na školskom dvore, výberu dodávateľa na plynofikáciu
v lokalite Pažiť. Stavby sú už zrealizované.
Uznesenie 83/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti KOVP a tvorby
životného prostredia.
6. Prehodnotenie potreby novelizácie Všeobecne záväzných nariadení obce (VZN)
Neboli predložené žiadne návrhy na zmenu VZN obce Blatné. Starosta obce opätovne žiada
poslancov, aby si preštudovali teraz platné VZN a na zastupiteľstvo v mesiaci august predložili
svoje návrhy na zmeny.
7. Rôzne
7.1. Prerokovanie štúdie rekonštrukcie Materskej školy.
Štúdiu spracoval Ing. arch. Sergej Choma, ktorý ju pred Obecným zastupiteľstvom
odprezentoval.
.
Uznesenie 84/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada dopracovať štúdiu na rekonštrukciu Materskej školy.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie vypracovania projektu.
(štúdia do 3.7.-mimor. zastupiteľstvo)
7.2. Informácia o nákladoch na oslavy 85. výročia založenia Dychovej hudby Šarfianka a dru žobnú spoluprácu .Písomný materiál
Uznesenie 85/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie výšku nákladov na oslavy založenia DH
Šarfianka a družobnú spoluprácu obcí Blatné – Mlynky – Rakvice, konštatuje, že plánované
náklady neboli prekročené. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udeliť odmenu obsluhujúcej
mládeži pri oslavách a ďakovné listy pomáhajúcim organizáciám.
7.3. Informácia z rokovaní starostu obce, stav výstavby na Pažiti
Starosta obce informoval o rokovaniach k rekonštrukcii základnej školy – našiel záujemcu,
ktorý by bol ochotný za poskytnutie priestoru na výstavbu bytov nad školou urobiť výmenu
okien a zateplenie školy. Bližšie podmienky zatiaľ neboli dohodnuté. Uvedený záujemca
pravdepodobne by chcel robiť (na základe predbežných rokovaní) aj ďalšie byty na Pažiti –
chce prísť na obecné zastupiteľstvo rokovať o cene pozemkov. Vybraný dodávateľ urobil
pokládku plynu na Pažiti. Starosta volal s Ing. Dudášovou do akej výšky sa môže v obci
stavať. Záujemcovi uviedol, že v tejto lokalite je 1,5 m navážka zeminy a zároveň v blízkosti je
staré koryto potoka.
Poslankyňa Ivana Benkovská sa informovala o možnosti odvodnenia ulice pre rodinným
domom Mariána Benkovského na ulici Hradská. Uviedla, že už predchádzajúce zastupiteľstvo
mu prisľúbilo realizovať odvodnenie ulice, nakoľko voda mu stojí pod domom a dochádza k
jeho navlhnutiu.
Uznesenie 86/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informácie o rokovaniach starostu obce
a stave výstavby na Pažiti. Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie rúr na
odvedenie vody z cesty pred Mariánom Benkovským na ulici Hradská cez záhradu k potoku
a 10.000,- Sk na materiál a uloženie potrubia a prác s tým spojených.
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7.4. Uverejnenie informácii o obci v cestovnom informátore a na webovej stránke
Dostali sme ponuku na zverejnenie informácii o obci v knižnom vydaní Cestovného
informátora a zároveň na webovej stránke www.cestovnyinformator.sk, kde by sme si mohli
dopĺňať ďalšie informácie o obci. Na obdobie jedného roka je poplatok podľa rozsahu vo
zverejnenom informátor od 6 900 – do 18 000,- Sk + DPH.
Uznesenie 87/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje uzatvorenie zmluvy na zverejnenie informáciií
o obci v knižnom vydaní Cestovného informátora a na webovej stránke, ktorú si môžeme
dopĺňať a upravovať v cene 11 600,- Sk + DPH ( 13 804,- Sk).
8. Pripomienky občanov a poslancov
Ivana Benkovská
- požiadala, aby starosta vyzval p. Trnačeviča o opravu chodníka na ulici Hoštáky. Pri
vývoze odpadu zo svojho pozemku vychádzal na ulicu Hoštáky a zničil pritom chodník.
Anna Kubicová:
- požiadala o zrušenie značiek zákazu vjazdu.
Emil Bosáčik
- predniesol požiadavku občanov ulice Kráčice na opravu miestnej komunikácie.
Uviedol, že Róbert Haramia prišiel s návrhom, aby sa vybrala zemina v zelenom páse,
uložila fólia, zasypala kameňom a všetko sa zhutnilo.
Starosta navrhol, aby poslanci zvážili, či neprijmú VZN na zákaz parkovania nákladných
automobilov na verejných priestranstvách po obci.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísala:

Jana

Overovatelia: Rudolf

Skalková

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

Rodný

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

Bc: Katarína Takáčová

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

Milan Šarmír
starosta obce
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