Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 15. 10. 2008 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom

Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana Benkovská,
Štefan Fiala, JUDr. Marek Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína Takáčová
– poslanci, Helena Naďovičová – hl. kontrolórka
Občania: Vojtech Horváth, Marcel Petrík, Božena Takácsová, Daniel Mišák, Adriana
Augustovičová, Ing. Miloslav Onofrej, Ing. Stanislav Fekete CSc., Vojtech Milošovič
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Plnenie a úpravy rozpočtu obce v roku 2008 (účtovníčka, hl. kontrolórka).
6. Informácia o stave výstavby (kanalizácia) a iné – starosta obce.
7. Rôzne.
8. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za zapisovateľku určil Adrianu Augustovičovú, overovateľov zápisnice Mgr.
Katarínu Takáčovú a Rudolfa Rodného. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 78/2008 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 76/2006 – Z – zameranie pozemku Ing. Slezákovej – bolo dohodnuté stretnutie
na 22. 4. – neuskutočnilo sa, Ing. Varga, súdny znalec zaslal potom email, že keď bude môcť
prísť, tak sa ozve, posledný je z 9. 10. 2008 – neukončené.
Uznesenie 21/2008 – Z – obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce prerokovať výmenu
pozemku s PD Blatné a zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na výstavbu
futbalového ihriska – bol zadaný vypracovať geometrický plán – boli nezrovnalosti
s predošlým GP, so spracovateľom vydiskutované, GP by mal byť už podaný na kataster na
overenie – neukončené.
Z pripomienok – potreba umiestniť zrkadlo na Šenkvickú ulicu, pri výjazde z Podhájskej
ulice – zatiaľ nezabezpečené, zisťovali sme už dodávateľov a cenu (okolo 6 500,- Sk) dnes
som posielal písomnú objednávku.
Kamerový systém – zatiaľ neukončený výber.
Poslankyňa Takáčová navrhla v bode „Kontrola uznesení“ postupovať tak, že bude podaná
informácia o plnení všetkých pripomienok a uznesení z posledného zastupiteľstva.
Nesplnené uznesenia budú presunuté na kontrolu až do jeho splnenia.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Daniel Mišák – požiadal o bližšie podanie informácií ohľadne budovanie kanalizácie
a vyslovil nespokojnosť s informačným listom, ktorý bol doručený do domácností.
Štefan Fiala – požiadal starostu, aby do detského parku na nám. A. Hlinku bola osadená
väčšia a viditeľnejšia informačná tabuľa o pravidlách správania sa v parku a návštevnom
čase parku a aby bolo dorobené upevnenie pletiva ohrady zeleným drôtom.
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Ďalej navrhol, aby boli zvolaní občania ulíc, kde sa buduje kanalizácia na stretnutie
s dodávateľskou firmou a tam sa dohodli na konkrétnom postupe prác pri napájaní na
kanalizáciu.
Mgr. Katarína Takáčová – upozornila na neporiadok po vývoze komunálneho odpadu v obci
– požiadala o upozornenie vývozcov.
Ing. Stanislav Fekete CSc. – sťažoval sa na odstávku elektriny a vody v obci, aby
v takýchto prípadoch obec upovedomila dopredu hlavne veľké firmy a podnikateľov. Starosta
odpovedal, že voda bola odstavená kvôli poruche, ktorú bolo treba okamžite odstrániť
a oprava elektrického vedenia bola nahlásená deň dopredu, bola vyhlásená miestnym
rozhlasom, do hotela U Wocha sme aj telefonovali.
Požiadal o upozornenie vedenia Kynologického klubu Blatné na správanie niektorých
členov, ktorí huckajú psov proti koňom vo výbehoch.
Rovnako požiadal o upozornenie združenie PZ Priehrada, aby oznámili čas, kedy chcú
v blízkosti areálu u WOCHA poľovať, či strieľať.
Ivana Benkovská – požiadala, aby sa do altánku v parku osadili lavičky. Ďalej sa pýtala, kto
vyváža smeti zo zastávok. Ohľadom budovania Materskej školy podotkla, že treba firmu
penalizovať a vyzvať k nasadeniu viac pracovníkov aj cez víkendy. Diktafón, ktorý žiadali
poslanci je objednaný a príde kuriérskou službou.
Nakoľko dostala podnet od anonymného občana, prečítala obsah podnetu, týkajúceho sa
realizácie projektu nadstavby materskej školy a nevyjasnených záležitosti v rámci neho. Taký
istý anonymný podnet bol doručený aj starostovi obce spolu s hlavnou kontrolórkou
a poslankyni Takáčovej.
Poslanci navrhli z dôvodu zdĺhavosti problematiky presunúť na záver rokovania obecného
zastupiteľstva.
Vojtech Milošovič – upozornil, že treba urobiť pamätnú tabuľu v parku na Nám. A. Hlinku.
Pričom sa musí dohodnúť text a forma tabule. Informoval sa ako sa postupuje pri realizácii
futbalového ihriska, či bude nové alebo nie. Starosta odpovedal, že dohodol zámenu
pozemkov s PD Blatné a dokončuje sa geometrický plán.
Ing. Miloslav Onofrej – informoval sa ako dopadla sťažnosť Ing. Fabiána na suseda
ohľadne pálenia, či bola riešená. Ďalej uviedol, že pri navyšovaní rozpočtu dodávateľskými
firmami sa netreba o tomto s nimi baviť, ale ich prinútiť dodržať rozpočet. S navýšením
rozpočtu možno súhlasiť len pri mimoriadnych a nepredvídaných udalostiach.
Poslanci požiadali vyrubiť pokutu na základe písomnej sťažnosti Ing. Fabiána na suseda za
pálenie v zmysle VZN.
JUDr. Marek Kovačič – žiada kontrolórku obce preveriť postup zvolávania mimoriadnych
zastupiteľstiev, či je v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Na základe požiadania ekonómky obce bolo presunuté rokovanie o plnení a úprave
rozpočtu ako ďalší bod.
4. Plnenie a úpravy rozpočtu v roku 2008
JUDr. Marek Kovačič sa informoval na dôvody výrazného navýšenia rozpočtu na miniihrisko
z obecného rozpočtu. Pôvodná suma Sk 300 tisíc, schválená v rozpočte obce, bola najprv
upravená na 500 tisíc. a v pripravovanom návrhu na navýšenie rozpočtu obce sa uvádza
suma 1.650 tisíc z obecných prostriedkov a 1.200 tisíc formou dotácie. Výsledná suma sa
javí ako značne predražená. Vojtech Horváth vysvetlil, že OcZ schválilo vybudovanie
väčšieho ihriska a na základe výberového konania bola vybratá firma a tým sa navýšil aj
plánovaný rozpočet. K argumentácii poslanca Kovačiča sa pripojili aj poslankyne Takáčová
a Benkovská.
Ekonómka obce a zapisovateľka zo zasadnutia obecného zastupiteľstva po slovnej hádke
s niektorými poslancami odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, s tým, že odmieta
vykonávať ďalej činnosť zapisovateľky.

2

Uznesenie 79/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje navýšenie rozpočtu na výstavbu miniihriska.
Uznesenie 80/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) všetky finančné operácie schválené rozpočtom, alebo osobitným uznesením, nad 1 milión
Sk pred úhradou budú predložené s výkazom vykonaných prác obecnému zastupiteľstvu na
schválenie. Až na základe súhlasu OcZ môžu byť faktúry uhradené,
b) úhrady faktúr, nad rámec schválenej čiastky v rozpočte, budú zosobnené zodpovedným
pracovníkom.
Schválenie presunu a použitia rezervného fondu obce na kapitálové výdavky:
Uznesenie 81/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje presun a následné použitie rezervného fondu
obce vo výške 6.000.000,- Sk na kapitálové výdavky.
Schválenie vykrytia straty z podnikateľskej činnosti za minulý rok vo výške 69.961,- Sk
z obecného rozpočtu:
Uznesenie 82/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vykrytie straty z podnikateľskej činnosti vo
výške 69.961,- Sk z rozpočtu obce.
Uznesenie 83/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo zaväzuje starostu obce, aby všetky zmluvy pred podpisom
prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo.
Poslankyňa Takáčová požiadala k vykonávaným úpravám v rozpočte obce vždy vypracovať
dôvodovú správu k predloženým návrhom.
Uznesenie 84/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce k pripravovaným úpravám rozpočtu
zabezpečiť vždy predloženie dôvodovej správy k zmenám.
Uznesenie 85/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje presuny v rozpočte v zmysle predloženého
návrhu.
Vzhľadom k tomu, že uznesenie o presunoch
v rozpočte obce nebolo jednohlasne
schválené (poslanci Kovačič, Takáčová a Benkovská boli proti a zdržali sa hlasovania,
z dôvodu nesúhlasu s pripravovanými presunmi v rozpočte a taktiež neboli predložené
adekvátne argumenty na presun prostriedkov), požiadala poslankyňa Kubicová o zrušenie
uznesenia č. 85/2008.
Uznesenie 86/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie č. 85/2008 – Z.
Starosta obce požiadal o schválenie uznesenia v súvislosti s pripravovaným podaním
projektu „Revitalizácia časti obce Blatné“ o podaní žiadosti a spolufinancovaní projektu.
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Uznesenie 87/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Výzvy OPBK/2008/1.1/01
- názov projektu: Revitalizácia časti obce Blatné
- výška celkových výdavkov na projekt:
16 678 247,98 Sk
- výška spolufinancovania projektu 5%, t.j.:
833 912,40 Sk
- spôsob financovania projektu: hotovostné zdroje žiadateľa
za:
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proti: 0

zdržal sa:

0

5. Žiadosti právnických a fyzických osôb
5.1. Doplnenie uznesenia č. o predaji pozemku Matilde Brezovskej o odkúpení časti
obecného pozemku p. č. 402/2.
Uznesenie 88 /2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 402/159, zastavaná
plocha, vo výmere cca 54 m2 Matilde Brezovskej, bytom Žitavská 4, 821 07 Bratislava,
v cene 300,– Sk/m2. Kupujúca uhradí kúpnu cenu vo výške 16 200,– Sk, kolkové známky
ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 2 000,– Sk poplatok
250,– Sk za pozemnoknižnú vložku a poplatok vo výške 400,– Sk za vypracovanie kúpnej
zmluvy. Uznesenie stratí platnosť, ak kúpna cena a poplatky nebudú uhradené do troch
mesiacov od jeho schválenia.
5.2. Žiadosť starostu obce o doplnenie uznesenia 11/2006 –Z o predaji časti pozemku p. č.
402/2, z dôvodu doplnenia predajnej ceny.
Ústna žiadosť.
Uznesenie 89/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie č. 11/2006 – Z
a schvaľuje predaj
pozemku p. č. 402/133, zastavaná plocha vo výmere 146 m2 v cene podľa znaleckého
posudku, ktorá predstavuje 42 000,– Sk, slovom štyridsaťdvatisíc slovenských korún
Jozefovi Schenkovi, rod. Rigovi a manželke Martine Schenkovej, rod. Schenkovej, bytom
Antona Vosátka 9, 900 82 Blatné na splátky. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky
ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, poplatok vo výške 250,– Sk za
PKV č. 64 a poplatok vo výške 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy. Návrh na vklad
bude podaný až po uhradení celkovej kúpnej ceny a poplatkov.
5.3. Žiadosť Marcela Petríka o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 401.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 90/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku par. č. 401, zastavaná
plocha pod budovou obchodu a terasu a v cene 600,- Sk/m2 Marcelovi Petríkovi.
Kupujúci na vlastné nálady zabezpečí geometrický plán, uhradí kúpnu cenu, kolkové známky
ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 2 000,– Sk a poplatok vo
výške 400,– Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
5.4. Žiadosť Boženy Takácsovej o výmenu alebo kúpu obecného pozemku. Predložená
písomná žiadosť.
Starosta obce uviedol, že pozemok, ktorý požaduje zameniť nie je na liste vlastníctva obce.
Zistí či je obecný, ak áno navrhuje zámenu schváliť, pretože sa jedná o rovnakú výmeru.
Uznesenie 91/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zámenu pozemkov parc. č. 402/84 za pozemok
p. č. 2454/15 o výmere 149 m2, v prípade, že tento pozemok je obecný .
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5.5. Žiadosť Miestneho klubu Slovenského orla o pripojenia a financovanie nákladov na
prevádzku internetu v Klube detí Blatné. Predložená písomná žiadosť.
Uznesenie 92/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zriadenie pripojenia a financovanie nákladov na
prevádzku internetu do Klubu detí Blatné v priestoroch MKS Blatné na náklady obce.
5.6. Žiadosť KKB o poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 35 000,– Sk na kúpu unimo –
bunky
Uznesenie 93/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje žiadosť KK Blatné o poskytnutie prostriedkov vo
výške 35 000,– Sk kynologickému klubu na kúpu unimo – bunky s tým, že v nasledujúcich
troch rokoch nebude klubu poskytnutá dotácia na činnosť.
5.7. Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Blatné o odpustenie poplatkov za použitie riadu
a prenájom inventára MKS.
Uznesenie 94/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatkov za použitie riadu
a inventára MKS Rodičovskému združeniu pri ZŠ Blatné pri príležitosti konania tradičného
školského plesu dňa 17. 1. 2009.
5.8. Konanie minifutbalového turnaja v obci Blatné.
Uznesenie 95/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje minifutbalový turnaj s poskytnutím občerstvenia
maximálne do výšky 10.000,- Sk. Poveruje Vojtecha Horvátha zostavením mužstva za obec
Blatné.
6. Rôzne
JUDr. Marek Kovačič podal hlavnej kontrolórke oficiálnu sťažnosť na starostu obce, pretože
bolo porušené jeho právo vyplývajúce mu z funkcie poslanca obecného zastupiteľstva
nakoľko v zmysle zákona o obecnom zriadení nebol oficiálne prizvaný na mimoriadne
rokovanie obecného zastupiteľstva, a ani neboli splnené náležitosti podľa zákona o obecnom
zriadení na zákonný a legitímny postup zvolávania mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva (nezverejnenie na úradnej vývesnej tabuli v určenej lehote). A to isté platí aj u
predchádzajúcich mimoriadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ďalej predniesol tieto pripomienky a otázky :
1. Opatrovateľská služba - na minulom rokovaní obecnom zastupiteľstve požiadal o zoznam
opatrovateliek a zoznam opatrovaných, ktorý nedostal, preto na tomto rokovaní obecného
zastupiteľstva v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal starostu
obce o predloženie tohto zoznamu na budúce rokovanie obecného zastupiteľstva, informoval
obecné zastupiteľstvo o tom, že oslovil lekárku na vykonávanie posudkovej činnosti pre
obec, navrhol prijať k opatrovateľskej službe VZN na zjednotenie postupu pri schvaľovaní a
prideľovaní nároku na opatrovateľskú službu tak opatrovaným ako aj opatrovateľom.
2. Navrhol odobratie odmeny starostovi a hlavnej kontrolórke návrh bol taký, aby sa odmena
pre starostu a pre hl. kontrolórku odobrala zatiaľ do decembra s tým, že na januárovom
zasadnutí obecného zastupiteľstva sa k tomu vrátime, a prehodnotíme výšku odmeny.
3. Opýtal sa, v akom štádiu je výzva na projekty pre základné školy, či aj naša ZŠ alebo obec
predloží nejaký projekt. Odpovedal mu Vojtech Horváth, že momentálne nebeží vhodná
výzva pre školy, aby sme mohli žiadať rekonštrukciu, zateplenie školy.
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4. Položil otázku, v akom štádiu je rokovanie so zástupcami cirkvi ohľadom odkúpenia
cirkevných nehnuteľností - úloha z minulého rokovania, zabezpečovali starosta a Emil.
Starosta odpovedal, že požiadal správcu farnosti o prerokovanie na cirkevnej rade, a ak
bude navrhnutá cena, prerokujeme v zastupiteľstve, následne po kladnom stanovisku
môžeme na jeho podnet navštíviť arcibiskupa, požiadať o súhlas.
5. Starostovi položil otázku, či je on zodpovedný za to, že obec nedostala v termíne stavebné
povolenie, pretože v obci niekoho snahou je preniesť zodpovednosť za problém nadstavby
MŠ na neho. Starosta odpovedal, že to nie je jeho zodpovednosť a vina. Uviedol však, že to
bolo jediné negatívne stanovisko, takmer presne na deň v 30 dňovej lehote, ktoré majú
orgány na vyjadrenie. Poslanec Kovačič požiadal toto uviesť do zápisnice.
6. Požiadal preveriť hlavnou kontrolórkou obce, či je súhlas okresného hygienika na
prevádzkovanie MŠ v priestore obecného úradu, keď nie, dodatočne vybaviť potrebné
povolenia, aby sa obec vyhla možným sankciám.
Z dôvodu nedoriešenej problematiky projektu „Rekonštrukcie MŠ“ na návrh poslancov až do
konečného doriešenia bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie 96/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odňatie zvýšenia minimálneho platu o 10 %
starostovi obce do konca roka 2008 ako aj odňatie odmeny hlavnej kontrolórke obce Blatné.
Uznesenie 97/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zvolať verejné zhromaždenie občanov
dňa 7. novembra 2008 o 1900 h so zaslaním pozvánok do domácností.
7. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.

Zapísal:

Milan

Šarmír

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

Adriana

Augustovičová

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

Overovatelia: Mgr. Katarína Takáčová

Rudolf

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

Rodný

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

Milan Šarmír
starosta obce

Originály zápisníc podpísané
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