Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 23.1. 2009 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom

Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana Benkovská, Štefan
Fiala, JUDr. Marek Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína Takáčová – poslanci,
Občania: Ing. Iveta Slezáková, Ing. Miloslav Onofrej, Lukáš Onofrej, Božena Takácsová,
Vojtech Horváth, Jana Horváthová, Vojtech Šuplata, Radomír Strihovský

Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Schválenie plánu a programu zasadnutí OcZ v roku 2009
6. Schválenie finančnej hotovosti pokladne OcÚ
7. Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN obce
8. Prerokovanie a schválenie VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
9. Rôzne
10. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice určil Ivanu Benkovskú a Emila Bosáčika. Navrhnutý program
rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili.
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, pán Varga zaslal email, aby som ho v priebehu januára navštívil
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 spracovateľka ROEPu, p. Fenclová –
stále neukončené.
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
Diktafón na zasadnutia OcZ – bol doručený , je k dispozícii
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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.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Ivana Benkovská – na základe požiadavky občanov znovu upozornila na neporiadok pred
domom bývalého vodára obce Petra Dugoviča. Požiadala o stanovenie termínu odstránenia
súkromných vecí z verejného priestranstva a uložiť pokutu za neoprávnené uloženie, bez
povolenia obce.
Anna Kubicová – upozornila na preplnený kontajner a miesto na odpady na cintoríne po
vianočných sviatkoch. Starosta uviedol, že pred sviatkami vyviezli všetky odpady z cintorína, po
sviatkoch mal jeden zamestnanec dovolenku, ďalší bol prepustený, a jeden nemohol zvládať
všetko. Ešte stále nám jeden nenastúpil, ďalší navštevuje lekára, takže aj v tomto období
pracovníci zabezpečujú najpotrebnejšie práce.
Ďalej požiadala, aby pri vyhlasovaní dôležitých oznamov nehlásili aj predajcov, na čo si niektorí
občania sťažovali.
Štefan Fiala – požiadal starostu obce o zabezpečenie odpadkových košov k viacúčelovému
ihrisku.
Božena Takácsová – informovala sa v akom štádiu je vybavenie pozemkov z vlastníctva štátu
do vlastníctva obce, aby si to mohli aj so susedmi zameniť. Starosta uviedol, ze zatiaľ sa iba
informoval. Bude potrebné doložiť geometrický plán a identifikáciu pozemkov k žiadosti na
obvodný urad v sídle kraja.
JUDr. Marek Kovačič – informoval sa čo je pravdy na tom, že hl. kontrolórka sa vzdala funkcie.
starosta odpovedal, že je to pravda a vyhlásenie výberovího konania bude v programe
zastupiteľstva.
Mal otázku, či bol z obecného úradu zaslaný list na NKÚ. Starosta potvrdil, že list išiel, dostali
sme odpoveď, že NKÚ je viazaný úlohami z NR SR a nie z obcí.
Nakoniec uviedol aké výzvy z Eurofondov stiahol z internetu a požiadal projektového manažéra
a starostu obce, aby im venovali pozornosť.
Požiadal starostu obce aby informoval zastupiteľstvo v akom stave je výstavba materskej školy.
Starosta uviedol, že ešte stále nie je ukončená strecha, čím dochádza k zatekaniu. V budúcom
týždni má strechu ukončiť iná firma, ktorá bude montovať odvetranie kuchyne a svetlovody do
kuchyne, pretože firma ktorá robila strechu im napriek dohode nepripravila strechu, aby to mohli
urobiť. Zároveň 27. 1. 2009 nastupuje firma p. Grobarčíka montovať okná.
Vojtech Horváth – požiadal zastupiteľstvo, aby rozhodlo o starostlivosti o viacúčelové ihrisko,
mal pripomienku na prekážky pri tvorbe ľladovej plochy na betónovej ploche na školskom dvore.
Hasiči odmieli dať na ňu vodu cisternou či požiarnymi hadicami, starosta povedal, že na
obecnom úrade nemajú hadice na zalievanie. Osobne sa za vytvorenie plochy angažoval,
nenašiel však podporu. Zároveň požiadal, že by bolo vhodné urobiť okolo betónovej plochy aj
mantinely, aby sa mohol na nej hrávať hokejbal a v prípade, že sa podarí urobiť ľadovú plochu aj
hokej a korčuľovať.
Ako projektový manažér obce uviedol, že výzvy o eurofondy sleduje, pripravuje sa realizačný
projekt na Kultúrno – športový spoločenský areál, je podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Považuje za potrebné dať spracovať komplexný projekt na rekonštrukciu základnej školy,
materskej školy a obecného úradu. Všetci zainteresovaní, by však k projektu mali pristupovať
zodpovedne, aby bol projekt kompletný.
Uznesenie 1/2009 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prijatie správcu viacúčelového ihriska na
dohodu.
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b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ukladá predsedníčke komisie kultúry, mládeže a športu
vypracovať prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska.
termín: do 10. 2.2009
c) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ukladá predsedovi finančnej komisie, pre obchod a služby
vypracovať náplň práce správcu viacúčelového ihriska, s povinnosťami, právomocami
a finančným ohodnotením a spoplatňovaním užívania.
termín: do 10.2.2009
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Štefana Horvátha o odpustenie stočného.
Písomná žiadosť
Stanovisko starostu obce: kanalizačné potrubie prechádza popod pozemok p. č. 162 vo
vzdialenosti cca 1,00 m od hranice pozemku. V zmysle stavebného zákona líniová stavba
nebráni vo využití pozemku a preto neodporúča schváliť odpustenie stočného. Navrhol
žiadateľovi odkúpenie pozemku, pretože už veľa rokov je verejným priestranstvom, vlastníci
dane neplatili.
Uznesenie 2/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje odpustenie stočného žiadateľovi Štefanovi
Horváthovi z dôvodu, že popod jeho pozemok reg. „E“ p. č. 162 prechádza kanalizačné potrubie.
Obecné zastupiteľstvo žiada vlastníka o odpredaj uvedeného pozemku.
4.2. Žiadosť Viktora Štellára o povolenie rekonštrukcie toaliet
Písomná žiadosť.
Uznesenie 3/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vykonať rekonštrukciu toaliet žiadateľom Viktorom
Štellárom a kompenzáciu nákladov na rekonštrukciu s odpustením nájomného na obdoie ½
roka.
4.3. Žiadosť Márie Krajčovičovej, Bratislavská ulica o jednorazovú finančnú výpomoc
Písomná žiadosť.
Vyjadrenie sociálnej komisie: sociálna komisia odporúča popskytnúť výpomoc.
Uznesenie 4/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo
výške 100,00 € žiadateľke Márii Krajčovičovej, Bratislavská ulica, Blatné na nákup základných
osobných potrieb pre seba a syna. Žiadateľka predloží doklady o kúpe potrebných vecí na
ošatenie, či obutie.
4.4. Žiadosť Margity Kochovej o poskytnutie sociálnej pôžičky.
Písomná žiadosť. Starosta obce neodporúča poskytnúť z dôvodov neuhradenia vodného
a stočného za posledné obdobie čo v obci bývali. Nevrátila mu ani pôžičku vo výške 2 000,Sk, ktorú jej osobne poskytol na pohreb tragicky zosnulého manžela.
Uznesenie 5/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje poskytnutie sociálnej pôžičky žiadateľke Margite
Kochovej.
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4.5. Žiadosť TJ Družstevník Blatné o prenajatie priestorov a odpustenie poplatkov.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 6/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje bezplatné poskytnutie sály MKS a riadu TJ
Družstevník Blatné na konanie Futbalového plesu v dňoch 14/15. 2. 2009. Zapožičané obrusy
odovzdajú vyčistené a uhradia zničený alebo poškodený inventár.
4.5. Žiadosť Márie a Františka Daniša o zníženie nájomného.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 7/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje zníženie nájomého žiadateľom Márii
a Františkovi Danišovi v prenajatej predajni. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce
zabezpečiť, aby zamestnankyne upozornili pouličných predajcov na predaj na určenom
predajnom mieste.
5. Schválenie plánu a programu zasadnutí OcZ v roku 2009
Písomný materiál. K obsahovej časti bez pripomienok, návrh termínov konania upravený.
Uznesenie 8/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje upravený návrh termínov programu zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
6. Schválenie limitu finančnej hotovosti pokladne OcÚ a limitu finančnej hotovosti
pokladne živnosti obce.
Písomný materiál predkladá starosta obce
Uznesenie 9/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje limit finančnej hotovosti pokladne obecného úradu
vo výške 600,– € a limit finančnej hotovosti pokladne živnosti obce vo výške 600,– €.
7. Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN obce
Písomný materiál
Uznesenie 10/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov č.
j. A/2008/2185/JMI zo dňa 4.12.2008 k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce Blatné –
zmeny a doplnky č.1/2008.
2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Blatné – zmeny a doplnky
č.1/2008.
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B. s c h v a ľ u j e :
1. Územný plán obce Blatné – zmeny a doplnky č.1/2008.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Blatné –
zmeny a doplnky č.1/2008.
3. VZN obce Blatné č.1/2009 zo dňa 23.1.2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Blatné – zmeny a doplnky č.1/2008 s účinnosťou
od 11. 2. 2009.
8. Prerokovanie a schválenie VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Písomný materiál
Uznesenie 11/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky.
9. Rôzne
9.1. Poskytovanie opatrovateľskej služby – návrh na odovzdanie oprávnenej organizácii.
Písomný materiál, vysvetlenie organizovania opatrovateľskej služby riaditeľkou neziskovej
organizácie Ružová záhrada Zuzanou Gábrišovou Košecovou.
Uznesenie 12/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá odovzdanie agendy opatrovateľskej služby.
9.2. Návrh na stanovenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra
Z dôvodu, že doterajšia hlavná kontrolórka dala výpoveď, musíme vyhlásiť výberové konanie
na funkciu hlavného kontrolóra. Musí mu však predchádzať stanovenie jeho pracovného
úväzku.
Uznesenie 13/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Blatné
v rozsahu 0,2 pracovníka z plnej pracovnej doby.
9.3. Návrh na vyhlásenie výberového konania hlavného kontrolóra obce
Táto právomoc patrí obecnému zastupiteľstvu, preto je potrebné aby vyhlásila výberové
konanie. Voľba HK sa môže uskutočniť 40 dní po vyhlásení výberového konania
Uznesenie 14/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vyhlásenie výberového konania na
kontrolóra obce. OcZ žiada starostu obce o zverejnenie výzvy.

hlavného

9.4. Žiadosť starostu obce o stanovenie odmeny za vykonávanie odborného zástupcu obce na
verejný vodovod a kanalizáciu.
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Uznesenie 15/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje mesačnú odmenu vo výške 200,- € za vykonávanie
prác odborného zástupcu verejného vodovodu a kanalizácie v obci Blatné formou odmeny k
minimálnemu platu starostu o uvedenú čiastku s platnosťou od 1.1.2009.
9.5. Žiadosť starostu obce o schválenie úhrady faktúry.
V zmysle uznesenia 80/2008 – Z úhradu faktúr nad 1 milión Sk musí schváliť OcZ. Po
ukončení prác a odovzdaní stavby II. etepa ČOV Blatné spoločnosťou VS – EP, a.s. bola
predložená zúčtovacia faktúra vo výške 67 014,93 €. Vykonané práce a položky faktúry boli
skontrolvané a podpísané stavebným dozorom, Ing. Jánom Chrťanom. Po kolaudácii stavby
bude vyplatené spoločnosti zádržné z každej faktúry.
Uznesenie 16/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úhradu faktúry Vodohospodárskym stavbám –
ekologický podnik, a. s. vo výške 67 014,93 € za výstavbu II. etapy ČOV Blatné.
9.6. Žiadosť občianskeho združenia EUREA na uzatvorenie zmluvy o urovnaní
Občianske združenie EUREA nám pripravovalo v roku 2006 projekt Revitalizácie námestia
Andreja Hlinku. Projekt neprešiel, v roku 2007 sme ho upravili a podali znovu. V zmluve sa
uvádza, že použitie diela je možné na základe ich súhlasu. Z diela sme použili prevažnú
časť osnovy a žiadosti o projekt. Z uvedeného dôvodu navrhujú uzatvoriť zmluvu o urovnaní
s poplatkom od obce vo výške 750,– €.
Uznesenie 17/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje uzatvorenie zmluvy o urovnaní s občianskym
združením EUREA a úhradu poplatku vo výške 750,– €.
10. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na rokovaní.

Overovatelia: Ivana

Benkovská

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

Bosáčik

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

Emil

Milan Šarmír
starosta

Originály zápisníc podpísané.
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