Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 27. 06. 2008 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Mgr. Marek Kovačič,
Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína Takáčová – poslanci, Helena Naďovičová – hl.
kontrolórka
Ospravedlnení: Ivana Benkovská, Štefan Fiala
Občania: Jana Skalková, Vojtech Horváth, Radoslav Strihovský
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 DHZ – veliteľ DHZ
6. Informácia o činnosti KOVP a tvorby životného prostredia – predseda komisie
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
Emila Bosáčika a Mgr. Mareka Kovačiča. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 52/2008 – 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).
- na základe cenových ponúk sme zadali prepracovanie PHSR firme AGF, n. o. Brezno
v dohodnutej cene 55 000,- Sk
- zavlažovanie a sieť proti krtom zabezpečí Milan Lančarič, ktorý predložil ponuku aj
s projektom zavlažovania. Celková cena bude cca 200 000,- Sk. Z cien čo sme hľadali aj
na internete aj u iných občanov, ktorí si dali robiť sieť pod trávnik (Milan Drenina) je to
najvýhodnejšia cena pre daný rozsah.
- starosta sa informoval na OVS v Senci ohľadne chovu husí – nemôžeme chov zakázať,
Ak budú problémy s hygienou, máme sa obrátiť na ÚVZ Bratislava a OÚŽP v Senci.
- starosta obce sa informoval ohľadne kamerového systému v obci vo firme Simmons
v Senci. Spracujú nám návrh a ponuku.
- Radoslav Strihovský poradil starostovi, aby oslovil Rastislava Pera, ktorý má skúsenosti
s kamerovým systémom z práce a spýtal sa ho na výhody a nevýhody tohto systému.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Anna Kubicová sa upozornila na nekvalitne položené trávne pásy v parku na Nám. A. Hlinku,
ktoré sú drobné a niektoré i suché.

4. Žiadosti právnických a fyzických osôb
4.1. Žiadosť Pavla Vacha a manželky o odkúpenie časti obecného pozemku p. č. 402/2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 53/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavaná
plocha, vo výmere cca 110 m2 Pavlovi Vachovi a manželke, bytom M. R. Štefánika 276/ 20,
v cene 300,– Sk/m2. Kupujúci uhradia 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.
4.2. Žiadosť Vojtecha Mihaloviča a manž. Zuzany na zníženie kúpnej ceny za odkúpenie
časti obecného pozemku p. č. 402/140
Písomná žiadosť.
Uznesenie 54/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Vojtechovi Mihalovičovi a manž. Zuzane
zníženie kúpnej ceny na 300,– Sk/m2 za obecný pozemok p. č. 402/140, zastavaná plocha,
vo výmere 273 m2. Kupujúci uhradia kúpnu cenu vo výške 81 900,– Sk, 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. Uznesenie stratí platnosť, ak nebude kúpna
cena uhradená do šiestich mesiacov od jeho schválenia.
4.3.Oznámenie spoločnosti W.O.C.H. Slovakia, a. s. o konaní pretekov, žiadosť o povolenie
použitia odstavnej plochy a spoluúčasť obce pri organizovaní pretekov. Písomná žiadosť.
Uznesenie 55/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie verejného priestranstva - odstavnej
plochy pri futbalovom ihrisku počas westernových pretekov dňa 5. 7. 2008. Obec sa na
organizácii pretekov bude podieľať bezplatným poskytnutím verejného priestranstva.
4.4.Žiadosť Ing. Milana Miškeríka o zmenu kupujúceho pozemku p. č. 400/9 vo výmere
558m2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 56/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje žiadosť Ing. Milana Miškeríka o zmenu
kupujúceho pozemku p. č. 409/9 vo výmere 558 m2 na Mariána Magulu.

4.5. Oprava uznesenia 15/2008 – Z o predaji pozemkov spoločnosti HOME Building Compa –
ny Bratislava, IČO 43 999 476 – v uznesení neboli správne výmery podľa nového GP.
Uznesenie 57/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie č. 15/2008 – Z.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemkov p. č. 389/10, záhrada vo
výmere 60 m2, p. č. 400/11, záhrada vo výmere 118 m2 a p. č. 1661/1, trvalý trávny porast vo
výmere 3 185 m2 spoločnosti HOME Building Company Bratislava, IČO 43 999 476, v cene
1 900,- Sk/m2, z dôvodu, že značnú časť pozemku tvorí bývalé koryto potoka na radovú
výstavbu domov. Celková kúpna cena činí 6 389.700,- Sk. 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. Uznesenie stratí platnosť ak kúpna cena
nebude vyplatená do 30 dní od výzvy na podpis kúpnej zmluvy.

4.6. Výzva samosprávy Dunajskej Lužnej k zbierke na sochu generála M. R. Štefánika.
Písomná výzva.
Uznesenie 58/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje príspevok obce Blatné na sochu gen. M. R.
Štefánika, ktorá bude umiestnená v Bratislave, nakoľko obec už v minulosti poskytla finančné
prostriedky.
5. Informácia o činnosti DHZ.
Predkladá veliteľ DHZ , František Daniš.
František Daniš sa nezúčastnil OcZ a správa nebola predložená.
6. Informácia o činnosti KOVP a tvorby životného prostredia – predseda komisie
Predseda komisie podal ústne krátku správu o činnosti komisie.
Uznesenie 59/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Informáciu o činnosti komisie na
ochranu verejného poriadku a tvorby životného prostredia.
7. Rôzne
7.1. Informácia o aktivitách projektového manažéra obce. Podáva Vojtech Horváth.
Uznesenie 60/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Informáciu o aktivitách projektového
manažéra obce Vojtecha Horvátha od konca minulého roka.
7.2. Návšteva obce Mlynky
Poslanci obecného zastupiteľstva rozdebatovali svoje zážitky a dojmy z pobytu v Mlynkoch
v dňoch 7. a 8. júna 2008, ktoré navštívili pri príležitosti osláv 261. výročia znovuosídlenia
obce Slovákmi, pričom konštatovali, že vzťahy medzi obecnou samosprávou a slovenskou
samosprávou sú napäté, mali by sa zlepšiť, rovnako aj spolupráca všetkých slovenských
organizácií v obci. Našim cieľom je spolupracovať s oboma samosprávami pre rozvoj našich
obcí.
8. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
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