Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 24.4.2009 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: Mária Bachratá, Halid Trnačevič, Ing. Robert Holečka
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Kontrola potreby úprav VZN obce.
6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Inventarizácia, plnenie rozpočtu za rok 2008 – účtovná závierka.
8. Informácia o zabezpečení prostriedkov na výstavbu kanalizácie.
9. Rôzne.
10. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice určil Annu Kubicovú a Rudolfa Rodného. Navrhnutý program
rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie č.: 36/2009 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení
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 – splnené – starosta predkladá znovu.
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 nerobený (hlavne z finančných dôvodov)
– prepojenie chodníka na Vosátkovej ulici s cestou, na konci bytoviek od Štefánikovej ulice,
pretože prechod je iba cez terén, ktorý je blatový – zatiaľ neurobené, iné dôležitejšie práce,
– veľké výtlky na Šarfickej ulici, treba požiadať správu ciest o opravu – požiadané, opravené,
– zabezpečenie odstránenia rozkopávky na ceste v ulici Glanec, tesne pri ceste I. triedy, pretože
hrozí vznik nehôd – opravené,
– potreba osadenia dopravných značiek najmä na Vosátkovej, Chorvátskej, Hoštáky a ulici
Glanec, aby nedošlo k dopravnej nehode – objednané stĺpiky k dopravným značkám –
osadíme,
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– parkovanie Imricha Bögiho na Bratislavskej ulici čiastočne na chodníku, čím znemožňuje
výhľad na príjazd vozidiel od Senca – upozornený s napomenutím, že pri opakovaní mu
uložíme pokutu,
– nevhodné parkovanie p. Heželyho na nám. A. Hlinku – upozornený,
– zabezpečenie rozhlasovej relácie, aby občania dávali separované odpady (PET – fľaše, sklo,
papier) do kontajnerov a nie iba k nim – bude opakovane vysielaná, máme objednané
odpadové koše,
– úhrada za kupovaný pozemok na radovú výstavbu. Kupujúcim vypršal termín na úhradu 12.4.
2009. Kupujúci vzhľadom na hospodársku krízu žiadajú pozhovieť s vyplatením, ak sa im
podarí predaj niektorej z vlastniacich nehnuteľnosti chcú obci čo najskôr vyplatiť.
Uznesenie 37/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predĺženie termínu na odkúpenie pozemkov
schválený uznesením č. 65/2008 – Z, žiadateľovi Halidovi Trnačevičovi a manželke Eve do 31.
7. 2009.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Ivana Benkovská – na základe rozhovoru s riaditeľom ZŠ Blatné, Mgr. Jozefom Slezkom
a v súvislosti so zmenou cestného zákona požiadala o vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
o potrebe používania cyklistických prílb deťmi aj v obci pri jazde na bicykloch.
JUDr. Marek Kovačič – zistiť, či je zo strany cirkvi vôľa odpredať cirkevné budovy, ktoré sú
v užívaní obce.
Anna Kubicová – na základe rozhovorov s občanmi požiadala, aby bol pán Ján Matyašovič
z Bratislavskej ulice vyzvaný na odstránenie betónových stĺpikov z verejného priestranstva.
Starosta poznamenal, že rovnako treba vyzvať každého občana, ktorý robí neprimerané
ochranné opatrenia proti vjazdu na trávniky po celej obci (napr. V. Horváth, takmer celá
Vinohradská ulica, M. Tomčala, Pánik – Polakovič).
Mária Bachratá – znovu požiadala o určenie jednosmernosti na Chorvátskej ulici a doplnenie
dopravného značenia po obci. Starosta požiadal predsedu KOVP, aby znovu prehodnotili
dopravné značenie, ktoré musíme dať schváliť dopravnému inžinierovi Policajného zboru
v Pezinku.
Emil Bosáčik – požiadal o zabezpečenie dosypania materiálov na okrajoch ciest po výstavbe
kanalizácie.
Mgr. Katarína Takáčová – na základe požiadaviek občanov z Hoštákov požiadala o vybu dovanie spevnenej plochy (zámkovej dlažby) pri soche Panny Márie – Immaculaty. Starosta
informoval, že s občanmi o tom už hovoril, požiadali o výrub stromov, ktoré môžu sochu
poškodiť (možno však až v mimovegetačnom období), potom až budeme mať voľné finančné
prostriedky môžeme okolie upraviť.
Štefan Fiala – informoval sa prečo sa nezatvára brána do MŠ, a kde vôbec je. Na základe
rozhovoru s vodárom vyslovil podozrenie, že pri vodomeroch umiestnených v pivniciach
rodinných domoch môže dochádzať k neoprávnenej manipulácii a tým stratám pre obec so
zníženou spotrebou. Navrhol, aby mal každý odberateľ vybudovanú vodomernú šachtu pred
nehnuteľnosťou. Starosta odpovedal, že brána je momentálne odložená v sklade OcÚ, chceli
sme ešte dokončiť plot medzi MŠ - bytovkou a záhradou J. Milošoviča, preto by nám prekážala
pre vjazd autodomiešavača betónu. Budeme ju musieť aj opraviť, prípadne urobiť zasúvaciu.
Vodomery sú plombované, ak sa zistí poškodenie plomby, v zmysle zmluvy o odbere pitnej vody
sú stanovené sankcie. Námatkovo môžeme urobiť kontroly odberu vody, či náhodou niekto
nemá napojenie pred vodomerom.
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4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Ladislava Tavalyho a manž. Marty o odkúpenie obecného pozemku p. č. 404/38.
Žiadatelia mali v minulosti predaj schválený, časť splatenú, pre nedostatok prostriedkov od
kúpy odstúpili. Starosta navrhuje odpredať, pretože tento pozemok pravdepodobne nik iný
neodkúpi.
Uznesenie 38/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 404/38, zastavaná plocha
o výmere 191 m2 žiadateľom Ladislavovi Tavalymu a manželke Marte v kúpnej cene 10,– € / m2.
Kupujúci uhradia predávajúcej obci Blatné kúpnu cenu vo výške 1 910,– €, kolkové známky
v hodnote 66,-€ za návrh na vklad a poplatok 15,- € za vypracovanie kúpnej zmluvy. Uznesenie
stratí platnosť, ak kúpna cena a poplatky nebudú uhradené do dvoch rokov od schválenia
predaja.
4.2. Žiadosť o povolenie usporiadania turnaja v pretláčaní rukou.
Prevádzkovateľ Eso – baru, Viktor Štellár o povolenie usporiadania uvedeného turnaja.
Uznesenie 39/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom povoľuje Viktorovi Štellárovi usporiadanie turnaja v pretláčaní
rukou v priestoroch kinosály dňa 23. 05. 2009. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť si upratanie
priestorov pred podujatím a po podujatí na vlastné náklady.
4.3. Žiadosť ŠK SFM Senec – Veľký Biel o pomoc a spoluprácu pri organizácii futbalového
turnaja OKRES SENEC a jeho PRIATELIA.
Písomná žiadosť. Podľa rozlosovania všetky naše družstvá budú mať koniec súťaže.
Starosta obce odporúča poskytnúť ihrisko, prípravu ihriska a podmienky za akých ho
pripraví urči FK Družstevník Blatné.
Uznesenie 40/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie ihriska na futbalový turnaj OKRES
SENEC a jeho PRIATELIA. Podmienky poskytnutia dohodne organizátor s prevádzkovateľom
ihriska.
4.5. Predloženie návrhu zmluvy o nájme na schválenie medzi Orange Slovensko, a. s. a obcou
Blatné.
Písomný návrh.
Uznesenie 41/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje návrh zmluvy o nájme strešnej plochy veže
požiarnej zbrojnice a pozemku pri požiarnej zbrojnici vo výmere 20 m2 s Orange Slovensko, a.
s.. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce podpísať uvedenú zmluvu.
4. 6. Cenová ponuka na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2008.
Písomný návrh – k vykonaniu auditu je potrebné schválenie audítora obecným
zastupiteľstvom.
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Uznesenie 42/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné
obdobie roka 2008 Prof. Ing. Pavlom Vincúrom, CSc., audítorom SKAu.
5. Kontrola potreby úprav VZN obce.
Na rokovanie neboli predložené žiadne návrhy úprav VZN, ktoré boli v predchádzajúcom roku
novelizované. Starosta požiadal predsedov komisií, aby si znovu prekontrolovali VZN a predložili
prípadne návrhy na úpravu. Gestormi jednotlivých VZN by mali byť komisie:
Komisia kultúry, mládeže, školstva a športu:
2/2009 – VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Sociálna komisia: 8/2008 – VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Komisia finančná, pre obchod a služby:
2/2008 – VZN o dani z nehnuteľnosti,
3/2008 – VZN o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
automaty a nevýherné hracie prístroje,
4/2008 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
5/2008 – VZN o výške mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení,
6/2008 – VZN o miestnych poplatkoch a poplatkoch za služby,
7/2008 – VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Všetci poslanci majú VZN k dispozícii, preto môžu dať svoje pripomienky aj komisiám, ktoré
sú gestormi, aj keď nie sú členmi týchto komisií. Najmä členovia KOVP by mali dať pripomienky
ostatným komisiám.
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
Na základe uznesenia OcZ č. 26/2009 – Z bol starosta požiadaný o vyhlásenie novej voľby
hlavného kontrolóra. Do termínu podania prihlášok sa nik neprihlásil, prihlášku sme nedostali ani
do termínu konania zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu je potrebné znovu vyhlásiť voľbu hl.
kontrolóra.
Uznesenie 43/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra
na deň 10. 6 2009 o 19:00 h.
7. Inventarizácia, plnenie rozpočtu obce za rok 2008 – účtovná závierka
7.1 Schválenie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2008
Písomný materiál. V roku 2008 prebehla účtovná inventarizácia, zatiaľ nebola predložená
na schválenie obecnému zastupiteľstvu
Uznesenie 44/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov za rok 2008.
7.2. Schválenie záverečného účtu obce a vysporiadanie prebytku rozpočtu obce z roku 2008.
Písomná správa. V podstate totožná so správou o plnení rozpočtu a hospodárení obce
v roku 2008. Chýbalo iba uznesenie o vysporiadaní prebytku rozpočtu.
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Uznesenie 45/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje:
– Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
– Vysporiadanie prebytku rozpočtu vo výške 160 697,66 € prídelom celého prebytku do
rezervného fondu obce.
– Použitie rezervného fondu obce na úhradu kapitálových výdavkov – úhradu nezaplatených
faktúr z roku 2008 za ČOV Blatné a cestu v ulici Pažiť.
8. Informácia o zabezpečení prostriedkov na výstavbu kanalizácie.
Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkov obce. Obec nemá momentálne na
ďalšiu výstavbu kanalizácie voľné finančné prostriedky. Navštívil ho záujemca o stavebné
pozemky, zatiaľ sa však nevyjadril o termíne kúpy. Ak by sa nám podarilo predať pozemky
v Mrázovej doline, mali by sme prostriedky na ukončenie III. etapy, dostavbu materskej školy.
Zatiaľ nemáme žiadne informácie o dotácii z Environmentálneho fondu (požiadali sme
o 332.000,– €). Máme informáciu, že projekt Revitalizácia časti obce je úspešný, pripravujeme
verejnú súťaž, tak na výstavbu IV. etapy kanalizácie v prípade, že nebudeme mať iné
prostriedky budeme musieť požiadať o úver, ktorý máme schválený v rozpočte na rok 2009.
9. Rôzne
9.1. Schválenie platu starostu obce
Plat starostu obce sa v zmysle zákona 289/ 2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, upravuje každoročne po zverejnení priemernej mzdy v národnom
hospodárstve Štatistickým úradom SR. Starostovi našej obce patrí 2,2 násobok priemernej
mzdy, čo je 1 591,– €, ako minimálna mzda. Zastupiteľstvo môže túto mzdu zvýšiť až na
dvojnásobok. Vzhľadom na hospodársku krízu obecné zastupiteľstvo mzdu starostu nezvyšuje.
Uznesenie 46/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje mzdu starostu obce vo výške 1 591,– €.
9,2. Schválenie nájomnej zmluvy futbalového ihriska s FK Družstevník Blatné.
V zmysle uznesenia 70/2008 – Z predkladá starosta obce návrh nájomnej zmluvy.
Uznesenie 47/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje návrh nájomnej zmluvy futbalového ihriska medzi
obcou Blatné a FK Družstevník Blatné podľa predloženého návrhu.
9.3. Riešenie zamestnanosti na Obecnom úrade, Materskej škole a Školskej jedálne Blatné.
Na základe pripomienok na predošlých zasadnutiach a pre objektívne posúdenie potreby
pracovných síl zastupiteľstvo navrhuje vykonať v obci audit pracovných miest a potreby
zamestnancov.
Uznesenie 48/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zadanie vypracovania auditu pracovných miest pre
objektívne posúdenie potreby zamestnancov na Obecnom úrade Blatné, v Materskej škole
Blatné a v Školskej jedálni pri MŠ Blatné.
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10. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia: Anna

Rudolf

Kubicová

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

Rodný

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

Milan Šarmír
starosta

Originály zápisníc podpísané
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