Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 14. 11. 2008 v priestoroch Obecného úradu v Blatnom

Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana Benkovská, Štefan
Fiala, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína Takáčová – poslanci, Helena Naďovičová – hl.
kontrolórka
Neprítomný: JUDr. Marek Kovačič
Občania: Jana Kollerová, Anna Kovačičová, Ing. Miloslav Onofrej, Patrik Baláž, Ružena Balážová,
Božena Takácsová, Silvia Žákovicová, Lenka Mišáková, Mária Takáčová, Mária Bachratá
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. Návrh úloh rozvoja obce v roku 2009.
7. Schválenie inventarizačnej komisie, inventarizácia majetku obce.
8. Schválenie VZN o dani z nehnuteľností, poplatkoch za odpady a ďalších VZN podľa ktorých sú
vyberané poplatky.
9. Schválenie vyhodnotenia športovcov za rok 2008.
10. Rôzne.
11. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Za
overovateľov zápisnice určil Ivanu Benkovskú a Annu Kubicovú. Navrhnutý program rokovania
prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie na mimoriadnom zasadnutí
OcZ, konanom dňa 7. 11. 2008: 100/2008 – 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, Ing. Kocmunda mu dával podklady zo zamerania, vraj
v pondelok to urobí, v utorok 18. 11. 2008 prinesie.
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 dôvodu rozporov, ktoré k výmere pozemkov predložila spracova -teľka ROEPu, p. Fenclová.
Uznesenie 70/2008 – Z – požiadaný starosta obce o spracovanie nájomnej zmluvy s TJ Družstevník
Blatné a predloženie na schválenie OcZ – zatiaľ nesplnené
Z pripomienok – potreba umiestniť zrkadlo na Šenkvickú ulicu, pri výjazde z Podhájskej ulice –
zabezpečené, zrkadlo máme zakúpené, požiadali sme správcu cesty o povolenie umiestniť.
Kamerový systém – zatiaľ výber neukončený aj z dôvodov riešenia tzv. problémov.
Diktafón na zasadnutia OcZ – z firmy PROAUDIO prišiel email, že našu objednávku na diktafón
potvrdzujú, zatiaľ nám ho nezaslali, starosta dnes zisťoval prečo, pracovníčka hovorila o nejakých
problémoch dodávky z Čiech.
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Vybudovanie hrobových miest (pripomienka A. Kubicovej) – zatiaľ nezrealizované, bude potrebné
spracovať verejnú súťaž a mať aj k dispozícii prostriedky na vybudovanie.
Článok kynologického klubu do Blatňana o podmienkach pohybu psov po obci bol daný, Blatňan
zatiaľ nevyšiel (pripomienka viacerých poslancov).
Kúpa cirkevných budov (pripomienka JUDr. Kovačiča) – správca farnosti bol požiadaný
o prerokovanie, farská rada súhlasila, na základe jeho žiadosti budeme môcť prerokovať na
arcibiskupskom úrade v Bratislave – musí byť súhlas na predaj.
Zmluva o reklamnej činnosti s Ing. Onofrejom (pripomienka JUDr. Kovačiča) – bol požiadaný starosta
obce o vypracovanie, s tým, že ponúkol svoju pomoc. Starosta obce uviedol, že on o žiadnej dohode
nevie, ak zastupiteľstvo zmluvu schváli a bude ju považovať pre obec za výhodnú tak ju podpíše.
Zvyšovanie odmien podľa zásluhovosti pre OcÚ a MŠ (pripomienka JUDr. Kovačiča) – ekonómka
obce uviedla, že odmeny sú udeľované podľa schváleného rozpočtu, v ktorom sa prihliada na
zatriedenie pracovníkov, náročnosť práce. Percentuálne zvýšenie je iba u základných platov, ktoré je
robené v zmysle zákona o verejnej službe.
Požiadavka osadiť do detského parku na nám. A. Hlinku väčšiu a viditeľnejšiu informačnú tabuľa
o pravidlách správania sa v parku a návštevnom čase parku a opravu upevnenia pletiva ohrady
zeleným drôtom (pripomienka Štefana Fialu). Starosta obce ho požiadal o spracovanie návrhu,
prisľúbil prefotiť informačnú tabuľu v Čataji, podľa ktorej spracujeme, prípadne upravíme.
Zvolanie občanov ulíc, kde sa buduje kanalizácia na stretnutie s dodávateľskou firmou a dohoda na
konkrétnom postupe prác pri napájaní na kanalizáciu – väčšina už je urobená, občania sa zväčša
dohodnú s M. Dugovičom na prácach, materiál si kupujú od dodávateľskej firmy.
Pamätná tabuľa A. Hlinkovi v parku je urobená, treba ešte dorobiť tabuľku ako bol projekt
financovaný – zabezpečíme cez Ľ. Hulíka (pripomienka V. Milošoviča).
Pokuta V. Dugovičovi za spaľovanie ešte nebola vyrubená (požiadali poslanci).
Zoznam opatrovateľov a opatrovaných nebude zastupiteľstvu poskytnutý z dôvodu ochrany osobných
údajov (požiadané poslancami, pripomenuté JUDr. Kovačičom).
Zvolávanie mimoriadnych zasadnutí OcZ len emailom nie je v súlade so zákonom o obecnom
zriadení, nebude sa ďalej opakovať. Pozvánka na zasadnutie bude vždy aj vyvesená na úradnej
tabuli obce.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Silvia Žákovicová – požiadala o zasielanie dôležitých oznamov (odstávky vody, elektriny a pod.)
občanom emailom- vytvoriť si databázu emailových adries – OBČANIA a jedným emailom im môže
byť zaslané.
Rudolf Rodný – na základe pripomienok viacerých občanov požiadal o montáž barierových
spomaľovačov v úseku Glanec. Rýchlosť nedodržujú najmä vodiči autobusov.
Ing. Miloslav Onofrej – položil zastupiteľstvu otázku, či je ochotné schváliť ešte v tomto roku zmeny
a doplnky územného plánu obce 1/ 2008, upozornil na nevhodné chovanie ekonómky obce na
predchádzajúcom zasadnutí OcZ.
Anna Kovačičová – rovnako upozornila na nevhodné chovanie ďalšej pracovníčky, keď neprimerane
reagovala na potrebu umytia a upratania malej sály MKS po platenom podujatí.
Ivana Benkovská – položila otázku p. Kovačičovej, ako riešila doručenie príspevkom starším
občanom, keď jej sa to nedarí od 19. 10. 2008 a zamestnankyňa obce žiada odovzdanie potvrdenia
o odovzdaní príspevkov.
Štefan Fiala – požiadal znovu o kontrolu napojenia na kanalizáciu občanov v úsekoch obce, kde už
je vybudovaná. Má poznatky, že niektorí občania nie sú napojený a prečerpávajú obsah žúmp do
kanalizácie. Zároveň požiadal o riešenie problémov s neplatičmi vody.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Boženy Takácsovej o zámenu podielu ½ v pozemku p. č. 402/84 za pozemok
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p. č. 2454/5.
Žiadateľ o kúpu pozemkov v Mrázovej doline odstúpil od kúpy pozemkov, z dôvodu, že
nedokázal vybaviť úver na kúpu pozemkov. Z toho dôvodu je možné schváliť zámenu
za rovnakú výmeru (149 m2) ako p. Takácsová vlastní v pozemku p. č. 402/84, zvyšok
vo výmere 217 m2 odpredať v cene ako sme schválili odpredaj predošlému záujemcovi.
Uznesenie 101/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce o predloženie písomného odstúpenia od kúpy
pozemkov p. č. 2454/5 ,/6, /7, /8, /9, 2455, 2457/6 a 2457 v lokalite Mrázová dolina žiadateľom
Jozefom Dragom.
Uznesenie 102/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie zámeny časti pozemku p. č. 2454/5 vo
výmere 149 m2 za podiel v ½ v pozemku p. č. 402/84 rovnako vo výmere 149 m2 so žiadateľkou
Boženou Takácsovou. Rovnako odkladá zámenu časti pozemku p. č. 2454/6 vo výmere 149 m2 za
podiel v ½ v pozemku p. č. 402/84 rovnako vo výmere 149 m2 so žiadateľkou Ruženou Balážovou so
súrodencami a deťmi.
4.3. Žiadosť Matildy Strihovskej o zrušenie, alebo pozastavenie uznesenia 88/2008 – Z
o predaji pozemku p. č. 402/159 Matilde Brezovskej
Písomná žiadosť.
Uznesenie 103/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenia 46 a 88/2008 – Z o predaji pozemku p. č. 402/159
Matilde Brezovskej z dôvodu návrhu zrušenia darovacej zmluvy domu a priľahlých pozemkov jej
matkou Matildou Strihovskou.
4.4. Doplnenie uznesenia 47/2008 – Z o predaji časti obecného pozemku 402/2 Jane
Kollerovej – dodaný návrh geometrického plánu.
Uznesenie 104/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj obecnej budovy s. č. 381 s pozemkom p. č.
402/132, zastavaná plocha vo výmere 41 m2, na ktorom budova stojí na Vosátkovej ulici na základe
verejnej obchodnej súťaže v cene 400 000,– Sk, pozemku 402/157, zastavaná plocha vo výmere 164
m2 v kúpnej cene 300,– Sk/m2 žiadateľke Jane Kollerovej, bytom Hradská 57/6 Blatné. Celková kúpna
cena je 449 200,– Sk. Kupujúca uhradí kúpnu cenu, poplatok vo výške 250,- Sk za PKV 64, poplatky
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok 400,– Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom zároveň schvaľuje prenájom pozemku p. č. 402/158, zastavaná
plocha vo výmere 76 m2 žiadateľke Jane Kollerovej na dobu päť rokov s možnosťou nájomnú zmluvu
po uplynutí doby predĺžiť. Zakúpenú a prenajatú plochu môže žiadateľka na základe žiadosti
o drobnú stavbu oplotiť podľa geometrického plánu 47/2008 vypracovaným Ing. Romanom
Nemečkom.
4.5. Doplnenie uznesenia 53/2008 - Z o predaji časti pozemku p. č. 402/2 Pavlovi Vachovi a
manželke – dodaný návrh geometrického plánu.
Uznesenie 105/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku 402/162, zastavaná plocha vo výmere
129 m2 v kúpnej cene 300,– Sk/m2 žiadateľom Pavlovi Vachovi a manželke Drahomíre, bytom
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Osuského 30, Bratislava. Celková kúpna cena je 38 700,– Sk. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, poplatok
vo výške 250,- Sk za PKV 64, poplatky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok 400,–
Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
4.6. Žiadosť DH Šarfianka o odpustenie poplatkov na vianočný koncert.

Písomná žiadosť.

Uznesenie 106/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje bezplatné poskytnutie sály MKS a riadu na vianočný
koncert dňa 21. 12. 2008.
5. Plnenie a úpravy rozpočtu v roku 2008
Predložená písomná správa ekonómky obce s dôvodmi jednotlivých presunov
Uznesenie 107/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie úprav rozpočtu na deň, 21. 11. 2008 o 1930
hod, počas konania mimoriadneho zastupiteľstva OcZ, s tým že finančná komisia návrh podrobne
prerokuje a pripraví.
6. Návrh úloh rozvoja obce v roku 2009
Písomný materiál predkladá starosta obce
Uznesenie 108/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie návrh úloh rozvoja obce v roku 2009, pričom
prioritnými úlohami budú:
– dobudovanie nadstavby Materskej školy v Blatnom,
– dobudovanie sociálnych zariadení a bufetu na dvore OcÚ
– pokračovanie výstavby kanalizácie, v prípade úspešnosti projektu o eurofondy najskôr
Šarfickú ulicu a ulicu Alojza Végha,
– vybudovanie prístrešku pred domom smútku,
– oprava ciest na uliciach Hoštáky a Okružná.
7. Schválenie inventarizačnej komisie, inventarizácia majetku obce.
Písomný materiál „Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov v roku 2008“.
Uznesenie 109/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Ústrednú inventarizačnú komisiu (ďalej len UIK)
v zložení JUDr. Marek Kovačič, predseda UIK, Helena Naďovičová, Emil Bosáčik – členovia UIK
a nasledovné čiastkové inventarizačné komisie (ďalej len ČIK):
a) pre majetok vedený v účtovníctve: JUDr. Marek Kovačič – predseda , Rudolf Rodný, Mgr.
Katarína Takáčová a Milan Šarmír – členovia,
b) pre majetok vedený v operatívnej evidencii: Emil Bosáčik – predseda, Ivana Benkovská, Adriana
Augustovičová, Lenka Knapová – členovia,
c) záväzky a pohľadávky: Helena Naďovičová – predseda, Jaroslava Senná, Anna Kubicová Adriana
Augustovičová – členovia
d) zostatky na účtoch: Helena Naďovičová – predseda, Adriana Augustovičová, Lenka Knapová
a Jaroslava Senná – členovia.
Termín vykonania úloh: do 12. 12. 2008
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Likvidačná komisia: Emil Bosáčik, Ivana Benkovská, Rudolf Rodný, Milan Šarmír a Helena
Naďovičová
Odúčtovanie vyradeného majetku do 20. 12. 2008
8. Schválenie VZN
Uznesenie 110/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie všetkých plánovaných VZN a knižničného
poriadku na mimoriadne zasadnutie OcZ dňa 21. 11. 2008.
9. Schválenie vyhodnotenia športovcov za rok 2008
Písomný materiál, predkladá predsedníčka komisie pre mládež, kultúru a šport, Mgr.
Katarína Takáčová.
Uznesenie 111/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vyhodnotenie Športovcov roka 2008 podľa predloženého
návrhu.
10. Rôzne
10.1. Anonymný list obecnému zastupiteľstvu
Na obecný úrad bol doručený anonymný list „nespokojných občanov“ osočujúci poslancov
hlasujúcich na verejnom zhromaždení občanov za vyhlásenie referenda na odvolanie starostu
obce. Starosta obce s nim oboznámil poslancov s tým, že anonym patrí do koša, ale samotní
poslanci nech sa s nim zoznámia. Navrhuje listu viac nevenovať pozornosť.
10.2. Pripomienky k dopravnému značeniu v obci a premávke cez ulice Chorvátska, Hoštáky – po
obecných komunikáciách
Uznesenie 112/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ukladá predsedovi komisie výstavby a ochrany verejného poriadku
prekontrolovať dopravné značenie po obci a navrhnúť s komisiou nové značenie, spomaľovače
a prostredníctvom starostu obce predložiť návrh na schválenie dopravnému inžinierovi.
10.3. Návrh na pomenovanie novej ulice v obci
Starosta obce predložil návrh na pomenovanie novej ulice v obci, v ktorej sa už dokončujú nové
domy, je vybudovaná infraštruktúra, aby sa obyvatelia mohli nahlasovať na trvalý pobyt.
Navrhuje pomenovanie Pažiť, v súlade s používaným názvom tejto časti obce, vzhľadom
k tomu, že aj ostatné ulice v obci boli pomenované podľa používaných názvov v obci.
Uznesenie 113/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje pomenovanie novej ulice, odbočujúcej z ulice Na
Prosniská názvom Pažiť. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce predložiť uznesenie o schválení
názvu na názvoslovnú komisiu Obvodného úradu v Senci pre potvrdenie názvu.
10.4. Adventný koncert – vianočné operné árie a skladby.
Komisia pre mládež, kultúru a šport organizuje v tomto roku adventný koncert, po súhlase
správcu farnosti v kostole v piatok 12. 12. 2008 o 18:00 h. Na úhradu honoráru vystupujúcim
požaduje príspevok vo výške 6 000,– Sk.
Uznesenie 114/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje finančný príspevok vo výške 6 000,– Sk na adventný
koncert, ktorý sa uskutoční 12. 12. 2008 o 18:00 h v rímsko – katolíckom kostole v Blatnom.

5

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

Zapísal:

Milan

Overovatelia: Ivana

Anna

Šarmír

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

Benkovská

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

Kubicová

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

Milan Šarmír
starosta
Originály zápisníc podpísané
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