Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 25. 04. 2008 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana Benkovská,
Štefan Fiala, Mgr. Marek Kovačič, Rudolf Rodný, Bc. Katarína Takáčová – poslanci, Helena
Naďovičová – hl. kontrolórka
Ospravedlnená: Anna Kubicová
Občania: 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 činnosti stavebnej komisie – kanalizácia – predseda stavebnej komisie
a starosta obce
6. Informácie o zabezpečení prostriedkov na výstavbu kanalizácie (fond ŽP, predaj
pozemkov)
7. Rôzne
8. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Janu Skalkovú, za overovateľov zápisnice
Ivanu Benkovskú a Mgr. Marka Kovačiča. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 32/2008 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 76/2006 – Z – zameranie pozemku Ing. Slezákovej – Ing. Kocmunda – geodet
odporučil zadať vypracovanie znaleckého posudku, aby sme v prípade možného súdneho
sporu mohli byť úspešný – podľa zamerania Ing. Kocmundom hranica pozemku by mala byť
pri kanály, ostávajúca chýbajúca výmera z pozemku Ing. Slezákovej má byť v susedných
pozemkoch s Ing. Slezákovou sme sa dohodli, že sa stretneme so znalcom pre celkové
usporiadanie – bolo dohodnuté na 22. 4. – neuskutočnilo sa.
Uznesenie 21/2008 – Z – obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce prerokovať
výmenu pozemku s PD Blatné a zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na výstavbu
futbalového ihriska. – zámena predstavenstvom PD schválená, požiadané o zapracovanie
do zmien a doplnkov územného plánu, geometrický plán zatiaľ nebol zadaný vypracovať –
budeme spolupracovať s PD.
Z pripomienok – potreba umiestniť zrkadla na Šenkvickú ulicu, pri výjazde z Podhájskej ulice
– zatiaľ nezabezpečené.
– na kahance bol na cintorín daný jeden kontajner.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Ivana Benkovská – informovala sa, kedy sa bude pokračovať v prácach na budovaní parku
na Nám. A. Hlinku. Upozornila, že živý plot odumiera, či bude dosadený. Starosta odpovedal,
že presádzať staré rastliny je riziko. Tie sa vôbec nemusia ujať. V prípade vyhynutia sa
dosadia novými rastlinami. Upozornila i na staré drevo, ktoré je zložené v parku a spýtala sa
či sa použije na stavbu altánku. Starosta uviedol, že nevie aké drevo je tam zložené, že zo
starého dreva určite nikto nebude v parku stavať altánok.
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Marek Kovačič sa informoval ako pokračuje príprava projektov, ďalej oboznámil obecné
zastupiteľstvo, že oslovil jednu pani zo Senca, či by pripravovala europrojekty pre obec
Blatné. Sľúbila, že si to rozmyslí. V máji na obecnom zastupiteľstve prisľúbil, že poinformuje
ako sa rozhodla.
Emil Bosáčik informoval OcZ, že sa nakontaktoval na neziskovú organizáciu AGF pani
Rajčokovú, ktorá spracováva projekty pre eurofondy. Hovorila o možnostiach, ktoré sa dajú
využiť a uviedla, že obec sa musí rozhodnúť aký projekt chce pripraviť a podľa toho ich
organizácia vypracuje čo bude potrebné. Zabezpečujú spracovanie projektu a päťročnú
starostlivosť o projekt.
4. Žiadosti právnických a fyzických osôb
4.1. Žiadosť Ladislava Jánoša a manželky o odkúpenie časti pozemku 1661/14 na Športovej
ulici – doplnenie uznesenia 24/2008 – Z.
Predložený upravený geometrický plán podľa požiadavky OcZ.
Uznesenie 33/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/35, ostatná plocha,
vo výmere 92 m2 a pozemku p. č. 1661/36, zastavaná plocha vo výmere 23 m2 Ladislavovi
Jánošovi a manželke Paulíne Jánošovej, rodenej Bardačovej, bytom Inovecká 4, 903 01
Senec, v cene 300,- Sk/m2. Kupujúci uhradia kúpnu cenu vo výške 34 500,- Sk, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok vo výške 400,Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
4.2. Žiadosť o pomoc a spoluprácu pri organizácii 10 ročníka mládežníckeho futbalového
turnaja ŠK SFM Senec – Veľký Biel
Na sobotu 21. 6. 2008 je plánovaný futbalový turnaj „AHA – CUP 2008“ o pohár starostu
obce Blatné, za účasti družstiev divadla AHA, STV, SRO a našich starých pánov, prípadne aj
Markízy a žien Slovana Bratislava – vybavuje Monika Korenčiová – z uvedeného dôvodu
nemôžeme poskytnúť ihrisko, starosta obce navrhuje pomoc.
Uznesenie 34/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje poskytnutie futbalového ihriska na
mládežnícky futbalový turnaj OKRES SENEC A JEHO PRIATELIA z dôvodu konania turnaja
AHA – CUP 2008 v sobotu 21. 6. 2008.
4.3. Žiadosť Rimskokatolíckej cirkvi, Farnosť Blatné o pomoc pri obnove Lurdskej jaskyne.
Písomná žiadosť ThLic. Romana Stachoviča.
Uznesenie 35/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci vo výške
20.000,- Sk na obnovu, osvetlenie a zabezpečenie Lurdskej jaskyne.
4. 4. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Blatné o odstránenie nemravných akcií v bare
Malibu v Glanci.
Písomná žiadosť ThLic. Romana Stachoviča
Uznesenie 36/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť
Blatné. Starosta obce osobne požiadal prevádzkovateľa v prevádzke Malibu, o
organizovanie takýchto akcií po 22.00 hodine a zamedzenie prístupu mládeže do 18 rokov na
podujatia a vôbec do prevádzky po 22.00 hodine, k čomu sa prevádzkovateľ zaviazal
a uviedol, že takto to organizuje od začiatku.
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5. Informácia o činnosti stavebnej komisie – kanalizácia – predseda stavebnej komisie
a starosta obce.
Starosta informoval poslancov, že zabezpečuje podklady pre výstavbu II. etapy ČOV a III.
etapy kanalizácie, čo zahŕňa ulice Záhradná, Vinohradská, Podhájska a Nám. A. Hlinku.
Uznesenie 37/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti stavebnej komisie
a prípravách na výstavbu II. etapy ČOV a III. etapy kanalizácie. Žiada starostu obce
urýchlene po dodaní podkladov pripraviť a vypísať verejné súťaže na realizáciu stavieb.
6. Informácie o zabezpečení prostriedkov na výstavbu kanalizácie (fond ŽP, predaj
pozemkov)
Informáciu o zabezpečení finančných prostriedkov podal starosta obce.
Uznesenie 38/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o zabezpečení prostriedkov
na výstavbu kanalizácie a ČOV
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce podať novú výzvu na predaj pozemkov
v lokalite Mrázová dolina, výzvu zverejniť na webovej stránke obce a na www.reality.sk.
7. Rôzne
7.1. Informácia o stretnutí so starostom obce Mlynky a predstaviteľmi slovenskej
samosprávy. O stretnutiach 15. 4. v Mlynkoch a 22. 4. 2008 v Bernolákove informoval
starosta obce. Uviedol, že chcú pripraviť spoločný projekt podujatí medzi oboma obcami.
Uznesenie 39/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o stretnutiach a rokovaní
starostu obce so starostom obce Mlynky a predstaviteľmi slovenskej samosprávy
v Mlynkoch.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť vypracovanie projektu na
realizáciu plánovaných podujatí medzi samosprávami a občanmi našich obcí.
8. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísala:

Jana

Overovatelia: Ivana
Mgr. Marek

Skalková

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

Benkovská

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

Kovačič

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

Milan Šarmír
starosta obce
Originály zápisníc podpísané.
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