Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 04. 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, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Bc. Katarína Takáčová –
poslanci,
Ospravedlnená: Helena Naďovičová
Občania: Jana Skalková, Mgr. Jozef Slezko, Zlatuše Andrisová, Marián Šuplata
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 aktivitách a potrebách Materskej školy a Základnej školy v Blatnom
6. Kontrola prípravy projektov o Eurofondy, nadstavby MŠ
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
Štefana Fialu a Rudolfa Rodného. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 20/2008 – 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 – zatiaľ sa neuskutočnilo.
Uznesenie 4 /2008 – Z Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie žiadosť TJ
Družstevník Blatné o majetkoprávne vysporiadanie plochy futbalového ihriska.
Vo štvrtok starosta obce bol overovať trasu plynovodu za PD smerom na Šenkvice – podľa
informácií z SPP, by tam mohlo byť ihrisko. Po tomto overení, požiadame predstavenstvo PD
Blatné o výmenu pozemku. Žiadosť o výmenu na predstavenstvo zašleme v najbližšom
možnom termíne.
Uznesenie 21/2008-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce prerokovať výmenu pozemku s PD
Blatné a zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na výstavbu futbalového ihriska.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Anna Kubicová upozornila na voľný pohyb psov po obci.
Starosta požiadal komisiu KOVP o predvolanie majiteľov psov Štefana Korenčiho a RNDr.
Antona Cibuľku. Komisia termín upresní.
Bc. Katarína Takáčová informovala o prerokovaní žiadosti ZŠ Blatné pri spolupráci riešenia
správania žiakov základnej školy Richarda Daniša a Róberta Vöröša. Uviedla, že si

predvolajú rodičov, termín upresní a komisia skúsi ešte riešiť situáciu pohovorom. Spolu
s Ivanou Benkovskou navrhujú umiestnenie žiakov do diagnostického centra v Bratislave na
dobu 3 alebo 6 mesiacov. Požiadali o finančný príspevok obce na náklady spojené
s pobytom týchto detí v diagnostickom centre, nakoľko finančná situácia rodičov nie je dobrá.
K ich žiadosti sa pripojil i riaditeľ školy Mgr. Jozef Slezko, ktorý povedal, aby sa im dala ešte
šanca, vykonal sa pokus o nápravu žiakov bez represívnych metód.
Štefan Fiala
• informoval sa, či by sa nemalo uvažovať separovať plastové fľaše do vriec, nakoľko
kontajnery bývajú často prevrátené,
• požiadal zastupiteľstvo, aby prijali uznesenie o zákaze konania diskoték na území obce
a skrátenia otváracích hodín do 22.00 hodiny. Ako dôvod uviedol rozrastajúci sa
vandalizmus po obci.
Uznesenie 22/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce upraviť otváracie hodiny Krčmy Malibu
a Malibu Dance clubu maximálne do 22.00 h, v sobotu do 03.00 h. diskotéky s predĺženými
otváracími hodinami v soboty sledovať. V prípade vandalizmu po obci, ako dôsledku
z konania diskoték, tieto zakázať a upraviť otváracie hodiny v sobotu maximálne do 24.00 h.
Marián Šuplata navrhol spojiť sa s okolitými obcami – Čataj, Igram, Kaplna a spoločne
vytvoriť obecnú políciu, ktorá by hliadkovala a zabezpečovala poriadok v obci.
Mgr. Marek Kovačič uviedol, že na zriadenie len jednej hliadky sú náklady v miliónoch a obce
by ani spoločne nevedeli finančne pokryť zriadenie obecnej polície pri ich pomerne nízkych
rozpočtoch.
Ivana Benkovská sa informovala, ako sa bude riešiť nakladanie s odpadmi na Potočnej ulici
a v blízkom okolí. Starosta uviedol, že obec tam naviezla orezané konáre, a chystá sa
požiadať HZ o povolenie na spálenie konárov a zároveň i iného odpadu, ktorý sa tam
nachádza.
Emil Bosáčik uviedol, že je čiastočne uzatvorená diaľnica, zvýšil sa počet automobilov
prechádzajúcich obcou a bolo by vhodné požiadať dopravný inšpektorát teraz o meranie
rýchlosti v obci, najmä na Bratislavskej ulici.
Mgr. Marek Kovačič
• upozornil na potrebu umiestnenia zrkadla na Šenkvickú ulicu, pri výjazde z Podhájskej
ulice
• uviedol, že by bolo estetickejšie umiestniť na miestnom cintoríne kontajner na odpad,
miesto ohrady, ktorá je tam v súčasnosti. Starosta zodpovedal tým, že ohrada je urobená
po dlhom úsilí triediť odpady do rôznych kontajnerov, čo nikdy nebolo v poriadku, museli
sme ich vysýpať a triediť. Na kahance plánujeme na cintorín umiestniť jeden kontajner.
4. Žiadosti právnických a fyzických osôb
4.1. Žiadosť spoločnosti ŠUPLATA, spol. s r.o. o zadanie vypracovania zmien v územnom
pláne obce Blatné
Písomná žiadosť.
Uznesenie 23 /2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zadanie vypracovania zmien územného plánu
obce Blatné, v lokalite na konci Družstevnej ulice na výstavbu skladových a výrobných
priestorov firmou ŠUPLATA , spol. s r. o. a zároveň aj na umiestnenie futbalového ihriska na
ploche medzi plynovodom do Šenkvíc a Alejovou cestou. Žiadateľ sa bude finančne
spolupodieľať na úhrade ceny za spracovanie zmien a doplnkov ÚP obce.

4.2. Žiadosť Ladislava Jánoša a manželky o odkúpenie časti pozemku 1661/14 na Športovej
ulici.
Priložená písomná žiadosť.
Uznesenie 24/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/33, ostatná plocha,
výmera bude určená GP – hranicou od obecného pozemku bude spojnica pozemkov p. č.
1661/29 a 1661/26 a pozemku p. č. 1661/34, zastavaná plocha vo výmere 23 m2 Ladislavovi
Jánošovi a manželke Paulíne Jánošovej, rodenej Bardačovej, bytom Inovecká 4, 903 01 v
cene 300,- Sk/m2. 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.
4.3. Žiadosť Kynologického klubu Blatné o zaujatia stanoviska k ďalšiemu pôsobeniu
Podľa uznesenia 16/2007 máme prehodnotiť pôsobenie KK Blatné pri futbalovom ihrisku.
Starosta obce požiadal o vyjadrenie výbor TJ Družstevník Blatné. Futbalový klub stanovisko
predložil v piatok 4. 4. 2008 a starosta ho prečítal všetkým prítomným. Tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie 25/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje pôsobenie Kynologického klubu Blatné vo
vyčlenenom priestore futbalového ihriska.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada výbor Kynologického klubu vypracovať prevádzkový
poriadok na pôsobenie klubu v určenom priestore v zmysle požiadaviek TJ Družstevník
Blatné, predložiť na schválenie starostovi obce a následne vyvesiť v priestore cvičiska.
5. Informácia o aktivitách a potrebách Materskej školy a Základnej školy v Blatnom
Informáciu podali riaditeľ ZŠ Blatné, Mgr. Jozef Slezko a riaditeľka MŠ Blatné, Zlatuše
Andrisová.
Uznesenie 26/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o aktivitách a potrebách
Materskej a Základnej školy v Blatnom, s hlavnými požiadavkami, pre zabezpečenie v roku
2008:
– výmenu hlavného a bočných vchodov do Základnej školy, výmenu okien aspoň zo
severozápadnej strany – od Šarfickej ulice,
– nadstavbu Materskej školy, z dôvodov nárastu počtu detí predškolského veku.
Uznesenie 27/2008-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje finančnú spoluúčasť obce v potrebnom rozsahu
do 25 %, v prípade úspešnosti projektov podávaných Základnou školu, Materskou školou
a Školskou jedálňou.
6. Kontrola príprav projektov o Eurofondy – škola, športová hala a nadstavby MŠ.
Informáciu o príprave projektov podal starosta obce
Uznesenie 28/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o kontrole príprav projektov
o Eurofondy.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce dôsledne postupovať v zmysle zmluvy
s projektantom nadstavby Materskej školy, kvôli meškaniu vyhotovenia projektu.
7. Rôzne
7.1. Schválenie zástupcov Obecného zastupiteľstva do Rady Základnej školy a Rady
Materskej školy v Blatnom.

Uznesenie 29/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Ivanu Benkovskú do Rady Materskej školy
v Blatnom a Emila Bosáčika do Rady Základnej školy v Blatnom, ako zástupcov Obecného
zastupiteľstva v Blatnom. Obecné zastupiteľstvo odporúča zvoliť ďalších zástupcov do rád
škôl spomedzi rodičov detí, navštevujúcich školy.
7.2. Schválenie komisie na kontrolu majetkových pomerov vedúcich pracovníkov obce.
Podľa článku 7 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je verejný činiteľ počas svojho výkonu povinný podať písomné
oznámenie komisii obecného zastupiteľstva o majetkových pomeroch. V zmysle ustanovení
zákona, členmi komisie majú byť zástupcovia všetkých strán, ktorí tvoria obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie 30/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Emila Bosáčika, Rudolfa Rodného a Bc.
Katarínu Takáčovú za členov komisie na kontrolu majetkových pomerov vedúcich
pracovníkov obce.
7.3. Úprava platu starostu obce.
V zmysle zákona o platových pomeroch primátorov a starostov obcí sa upravuje každoročne
plat starostu podľa štatistických údajov ŠÚ SR.
Uznesenie 31/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov minimálny plat starostu obce pre rok 2008 vo výške 44.400,- Sk
a podľa § 4 ods.2 uvedeného zákona zvýšenie minimálneho platu o 10 % s účinnosťou od
01. 01. 2008.
7.4.Úprava platu hlavnej kontrolórke obce
V zmysle zákona o obecnom zriadení je plat hlavnej kontrolórky vypočítaný ako 1,54
násobok priemernej mzdy zamestnanca národného hospodárstva SR, ktorú vyhlasuje
každoročne ŠÚ SR.
Uznesenie 32/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje v zmysle § 18 c ods. 1 bod c) zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov plat hlavnej
kontrolórke obce pri úväzku 0,2 vo výške 6.220,- Sk a zvýšenie mesačného platu o 15 %
podľa § 18c ods. 5 citovaného zákona.
8. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
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