Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 30. 05. 2008 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– poslanci, Helena
Naďovičová – hl. kontrolórka
Ospravedlnená: Bc. Katarína Takáčová
Občania: Adriána Augustovičová, Vojtech Horváth
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 sociálnej komisie – predsedníčka komisie
6. Správa audítora o audite ročnej účtovnej závierky za rok 2007
7. Rôzne
8. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Adriánu Augustovičovú, za overovateľov
zápisnice Annu Kubicovú a Rudolfa Rodného. Navrhnutý program rokovania prítomní
členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 39/2008 – 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.
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 – spolupracujeme s PD.
Z pripomienok – potreba umiestniť zrkadlo na Šenkvickú ulicu, pri výjazde z Podhájskej
ulice – zatiaľ nezabezpečené, zisťovali sme už dodávateľov a cenu (okolo 6500,- Sk).
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Blatnom - zabezpečená výstavba altánku zo
zdravého dreva, dodávateľ upozornený na potrebu prvotriednej kvality prác a materiálu.
Emil Bosáčik spoločne so starostom obce navštívili neziskovú organizáciu AGF, ktorá
zabezpečuje spracovanie projektu a päťročnú starostlivosť o projekt. Z našich zámerov je
možné vykonať revitalizáciu časti obce s výstavbou viacúčelových ihrísk. (Poslali nám návrh
zmluvy, návrh názvu projektu, mená adresy a spojenie na možných projektantov.)
Uznesenie 40/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje
– názov projektu „Revitalizácia časti obce Blatné s vybudovaním viacúčelového
ihriska“
– zadanie vypracovania projektu o eurofondy Agentúre granty a fondy, n. o., Švermova
2, 977 01 Brezno

Uznesenie 41/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zadať spracovanie aktualizácie Plánu hospo dárskeho a sociálneho rozvoja obce Blatné – dodávateľ bude vybraný na základe cenových
ponúk.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Poslanec Rudolf Rodný navrhol prijať človeka na stráženie parku na Námestí Andreja Hlinku
na skúšobnú dobu, vzhľadom na to, že je tam neustále veľa detí a už sa tam vyskytol
vandalizmus. Ostatní poslanci súhlasili s pripomienkou a vybrali Annu Feketeovú, ktorá býva
vedľa a zdržuje sa veľa času v parku a pri ňom.
Uznesenie 42/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prijatie Anny Feketeovej na dohliadanie nad
parkom na Nám. A. Hlinku na dohodu, s mesačnou odmenou 2 000,– Sk.
Poslankyňa Ivana Benkovská na základe informácií o tom, že v parku na Nám. A. Hlinku sa
zabudlo na zavlažovacie zariadenie a sieťovinu pod trávnik a toto sa bude dorábať
dodatočne, čím sa navýši rozpočet parku navrhla, aby sa najprv zistila cena a celková výška
tejto investície.
Starosta odpovedal, že sa najprv samozrejme zistia viaceré cenové ponuky a na základe
toho sa vyberie dodávateľ.
Ďalej sa spýtala, či je možné poskytnúť úľavu osamelo žijúcim dôchodcom a ľuďom
s preukazom ZŤP na platenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
Starosta informoval, že úľavy neboli schválené vo Všeobecne záväznom nariadení obce
Blatné a vývoz komunálneho odpadu len raz za mesiac je z hygienického hľadiska
neprípustný.
Poslanec Rudolf Rodný sa na základe otázok občanov spýtal, čo je s plánovaným
vybudovaním cesty medzi ulicami Podhájska a Kračice.
Poslankyňa Anna Kubicová odpovedala, že na stretnutí občanov z dotknutých ulíc sa pýtali či
súhlasia s vypustením pozemkov na vybudovanie cesty pre novootvorenú ulicu a finančnou
spoluúčasťou na realizáciu a ďalej sa v tejto veci už nepokračuje. Starosta na stretnutí
navrhol založiť si medzi obyvateľmi týchto ulíc občianske združenie a skúsiť to takouto
formou realizovať.
Ivana Benkovská sa spýtala prečo zamestnanec obce, na ktorého boli sťažnosti pre chov
husí, bolo o tom rokované na zasadnutí zastupiteľstva neukončil chov, ako to uviedol
starosta. Občania bývajúci okolo sa neustále sťažujú a chcú spísať petíciu a zavolať kontrolu
z hygieny alebo zo životného prostredia.
Starosta súhlasil a povedal, že požiadame aj o stanovisko Okresnú veterinárnu správu.
Poslanec Štefan Fiala informoval o rozbitých autobusových čakárňach a navrhol, že je
potrebné dať po obci kamery na monitorovanie, čím by sa predišlo aj vandalizmu, ktorý sa
v poslednej dobe v obci veľmi rozšíril.
Starosta odpovedal, že uvažuje o rozmiestnení kamier po obci, aj do areálu Základnej školy
a parkov. Dostal ponuku na zabezpečenie kamerového systému, ale potrebuje ich zistiť viac
a potom sa na základe ponúk rozhodneme.
Mgr. Marek Kovačič spomenul, že bude v Inchebe výstava Technických zariadení budov,
pôjde tam pozrieť a prinesie cenové ponuky.
Poslankyňa Ivana Benkovská sa spýtala, či môže Sociálna poisťovňa uverejniť článok o 2.
pilieri dôchodkového poistenia v obecnom časopise Blatňan.

Poslanci a starosta s tým nesúhlasili.
Ďalej mala otázku na potulujúcich sa psov po obci. Bolo jej povedané, že pri každom túlavom
psovi musíme vyhlásiť do rozhlasu oznam, či niekomu nechýba a keď sa neozve majiteľ, tak
potom môžeme volať veterinára na odchyt túlavého psa s tým že každý odchyt treba uhradiť.
Poslanec Štefan Fiala sa pýtal ako prebieha plánovaná rekonštrukcia a nadstavba Materskej
školy v Blatnom.
Starosta ho informoval, že projekty sú už rozpracované a realizácia by mala začať v auguste.
Mgr. Marek Kovačič poprosil poslancov o spoluprácu s redakčnou radou časopisu Blatňan
a o písanie príspevkov do časopisu.
Ďalej mal pripomienku, že pri realizácii prác na projektoch a pri stavbe kanalizácie sú práce
robené neodborne a robotníci sú nezodpovední a treba ich neustále kontrolovať.
Občan Vojtech Horváth, ktorý bol poslancami schválený ako projektový manažér obce
informoval ohľadom multifunkčného ihriska, že sme boli úspešný a treba začať zháňať
dodávateľov na práce spojené s výstavbou ihriska.
Starosta oboznámil poslancov o projektoch týkajúcich sa nášho regiónu, že naša obec nemá
veľa šancí dostať peniaze z fondov v rámci operačného programu pre bratislavský kraj, na
nám potrebné investície a preto navrhuje zrušiť funkciu projektového manažéra pre obec,
lebo je zbytočná.
Poslanci s ním nesúhlasili a rozhodli, aby projektový manažér podal správu o svojej činnosti.

Uznesenie 43/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada, aby projektový manažér Vojtech Horváth predložil
písomnú správu za celé obdobie svojej činnosti, s uvedením v akom štádiu sú projekty
ktorými sa zaoberá a čo do budúcnosti plánuje realizovať. Termín predloženia správy je do
budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 27. júna 2008.
4. Žiadosti právnických a fyzických osôb
4.1. Žiadosť firmy VEDAM, s. r. o. o predĺženie nájomnej zmluvy do 30. 04. 2009.
Písomná žiadosť.
Starosta požiadal predsedu finančnej komisie, aby prehodnotili s komisiou nájomné zmluvy
na obecné budovy.
Uznesenie 44/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy firme VEDAM, s. r.
o., zastúpenej konateľom spoločnosti Pavlom Blahovičom do 30. 04. 2009 v obecnej budove
Šarfická 299/39.
4.2. Žiadosť firmy Vodystav, s. r. o. Viničné o vyplatenie „zádržného“ z I. etapy výstavby
kanalizácie.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 45/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje vyplatenie čiastky 100 000,– Sk firme
Vodystav s. r. o. Viničné a tým vymazanie dlhu za zádržné.
4.3. Žiadosť Matildy Brezovskej o odkúpenie časti pozemku p. č. 402/2 pred rodinným
domom.

Písomná žiadosť.
Uznesenie 46/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavaná
plocha – nádvorie, vo výmere cca 54 m2 Matilde Brezovskej, bytom Žitavská 4, 821 07
Bratislava, v cene 300,– Sk/m2. Kupujúca 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.
4. 4. Žiadosť Jany Kollerovej o odkúpenie obecného pozemku p. č. 402/2 pri obecnej
budove na ulici Antona Vosátka.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 47/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj obecnej budovy na základe verejnej
obchodnej súťaže v cene 400 000,- Sk a časti obecného pozemku p. č. 402/2 vo výmere do
270 m2, v cene 300,– Sk/m2 Jane Kollerovej, bytom Hradská 57/6, Blatné. Kupujúca na
svoje náklady zabezpečí geometrický plán, uhradí kúpnu cenu za budovu a pozemok,
kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad a vecné bremeno a poplatok 400,– Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy.
4.3. Žiadosť Ľubice Návratkovej o odkúpenie časti pozemku p. č. 402/2 pred rodinným
domom. (Susedmi sú Vacho, Kubicová a Janeček – ul. M. R. Štefánika.)
Písomná žiadosť.
Uznesenie 48/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavaná
plocha – nádvorie, vo výmere cca 65 m2 Ľubici Návratkovej, bytom Záhradná 27, 900 26
Slovenský Grob v cene 300,– Sk/m2. Kupujúca 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. Správa o činnosti sociálnej komisie.
Predkladá predseda sociálnej komisie – písomný materiál.
Uznesenie 49/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Správu o činnosti sociálnej komisie.
6. Správa audítora o hospodárení obce Blatné za rok 2007.
Písomná správa.
Uznesenie 50/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Správu audítora o hospodárení obce
Blatné za rok 2007.
7. Rôzne
7.1. Informácia o stretnutí s predstaviteľmi slovenskej samosprávy v Blatnom a plánovanej
návšteve Mlynkov.
Zhodnotenie návštevy detí z Mlynkov s učiteľmi v obci Blatné.
Uznesenie 51/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o pobyte detí z Mlynkov
a plánovanej návšteve Mlynkov v dňoch 7. a 8. júna 2008.

7.2. Návrh na zakúpenie malotraktora KUBOTA.
Starosta obce uviedol, že zisťoval aj so zamestnancami obce, aký stroj by bol vhodný na
kosenie parkov a ďalších plôch po obci. Jednoúčelové kosačky sú vhodné najmä na rovné
plochy, bez väčších nerovností. Žiaľ naše plochy také nie sú. Preto uvažovali, že by bolo
najvhodnejšie kúpiť primeraný malotraktor aj s iným potrebným náčiním – prídavnými
zariadeniami, aby sme ho mohli celoročne využívať aj na zimné práce, aj pri údržbe. Zistili
cenovú ponuku, kde sa nám najvhodnejší javí malotraktor KUBOTA BX 2350 D 4WD. Ako
prídavné zariadenia navrhuje zakúpiť: čelný nakladač – v základnej cene malotraktora,
bagrovacie zariadenie, kosačka, náves 1 tonový – jednostranný sklápač, kabína malotraktora
a rozmetadlo posypového materiálu. Celková kúpna cena by s prídavnými zariadeniami činila
1 110 900,– Sk.
Uznesenie 52/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje kúpu malotraktora KUBOTA BX 2350 D 4WD
a prídavných zariadení: kabíny, bagrovacieho zariadenie, kosačky, 1 tonový náves
a rozmetadlo v celkovej cene 1 110 900,– Sk.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
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