Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 26.6.2009 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Štefan Fiala, JUDr. Marek
Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína Takáčová – poslanci,
Ospravedlnení: Ivana Benkovská,
Občania: Zlatuše Andrisová, Helena Mitková, Mgr. Jozef Slezko, Ing. Jarmila Tomašovičová,
Ing. Miloš Onofrej, Mária Bachratá, Viktor Štellár, Viera Štellárová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Pripomienky poslancov a občanov.
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Informácia o výchovno – vzdelávacom procese v MŠ Blatné (deti, triedy, potreby)
a výsledky Školskej jedálne.
6. Informácia o výchovno – vzdelávacom procese v ZŠ Blatné.
7. Rôzne.
8. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice určil Annu Kubicovú a Rudolfa Rodného. V programe navrhol zmenu,
prednostne prerokovať bod č. 5, z dôvodu, že predkladateľky musia cestovať domov. Navrhnutý
program rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie č.:
54/2009 – Z.
Pred začiatkom riadneho rokovania požiadal poslanec JUDr. M. Kovačič, o možnosť podať
informáciu hosťovi zasadnutia. Starosta udelil slovo pánovi Brankovi Staparovi zo Svätého Jura
pri Bratislave, ktorý predniesol žiadosť chorvátskej obce Desinič o možnosť nadviazať družobné
styky so slovenskou obcou, v ktorej žijú potomkovia chorvátskych kolonistov zo 16. storočia.
Podľa informácií, zaznamenaných aj v literatúre, takouto obcou je i Blatné. Starosta obce
uviedol, že práve v našej obci chorvátske obyvateľstvo sa pomerne rýchlo poslovenčilo
a splynulo s pôvodným obyvateľstvom, ale v podstate nemáme námietky nadviazať družobné
vzťahy. Ponúkol svoju vizitku na prvý kontakt.
Starosta požiadal poslancov o presunutie bodu 5 na skoršie prerokovanie, z dôvodu, že
riaditeľka MŠ Blatné aj vedúca Školskej jedálne cestujú do svojho bydliska mimo Blatného.
2. Informácia o výchovno – vzdelávacom procese v MŠ Blatné (deti, triedy, potreby)
a výsledky Školskej jedálne.
Informáciu predložili riaditeľka MŠ Blatné Zlatuše Andrisová a ved. školskej jedálne Helena
Mitková.
Uznesenie 55/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o výchovno – vzdelávacom
procese v MŠ Blatné a výsledkoch Školskej jedálne pri MŠ Blatné bez pripomienok.
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3. 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.
Z pripomienok – potreba umiestniť zrkadlo na Šenkvickú ulicu, pri výjazde z Podhájskej ulice –
zrkadlo je osadené
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,
– znovu bolo požiadané 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 –
predložená potreba značiek, ale nie komplexné DZ po obci – termín: do 31.7.2009. P. Mária
Bachratá vyslovila nespokojnosť so zdĺhavosťou riešenia.
– predĺženie otváracích hodín pošty aspoň jeden deň v týždni aspoň do 18 – 19:00 h., alebo
otvoriť aspoň jednu hodinu v sobotu z dôvodu, že občania si nemôžu prevziať doporučené
zásielky, lebo keď prídu z práce je pošta už zatvorená – zaslaný list na riaditeľstvo poštovej
prevádzky.
– osvetlenie chodníka za obchodom Heva (prechod z ulice Kráčice) – svetlá máme zakúpené,
až bude mať montážnik čas dáme namontovať – bol požiadaný.
– riešenie náhrady za pozemok p. č. 162, reg. E – p. Horváthová navrhla miesto odpredaja
pozemku, ktorý je teraz verejným priestranstvom jeho zámenu za rovnakú výmeru za ich
záhradou smerom do Mrázovej doliny. Starosta obce uviedol, že je to ťažko možné, vzhľadom
k tomu, že tým by ich pozemok vyčnieval zhruba o 7,50 m za ostatné, ktoré končia zhruba
rovnako a v prípade, že by sa na konci záhrad budovala cesta, zas by to nebolo vhodné
riešenie a musela by sa buď robiť okľuku na ceste, alebo znovu odkúpiť a preto pokladá
odkúpenie pozemku za vhodnejšie riešenie. Zúčastnení sa nakoniec dohodli, že starosta
pripraví podklady z mapy, na ktorých sa situácia vysvetlí a potom môže nasledovať dohoda.
Materiály na rokovanie boli pripravené.
4. Pripomienky poslancov a občanov
Poslanci vzniesli pripomienku, aby sa rokovania OcZ začínali o 19:00 h..
Mgr. Katarína Takáčová – parkovanie p. Žižku na verejnom priestranstve, v zákrute – ohrozuje
bezpečnosť v križovatke. Starosta uviedol, že p. Žižka už dvakrát platil pokutu, znovu začneme
správne konanie s uložením pokuty,
- predniesla ďalej námietku miestnych podnikateľov, aby obec nepovoľovala ambulantný predaj
mäsových výrobkov. Starosta uviedol, že ambulantný predaj povoľuje obec z dôvodu, že v obci
nie je predajňa mäsa a pritom predávajú aj mäsové výrobky a kurčatá. Zaujímavé je, že predaj
textilu vítajú, ale predaj tovaru, ktorý majú iba čiastočne zastúpený v sortimente im prekáža.
- ďalej uviedla, že zamestnávateľ má právo nariadiť nadčasovú prácu do 150 hodín ročne
a prekvapuje ju, že zamestnankyňa obce nie je ochotná pomôcť pri akcii komisie. Starosta
poznamenal, že nevidí dôvod nariaďovať nadčasovú prácu, komisie keď niečo organizujú nech
si zabezpečia potrebné so zamestnankyňami hoci aj telefonicky vopred a nie v piatok po
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pracovnej dobe, alebo v sobotu, keď sa koná akcia. To čo potrebovala k podujatiu „Ocenenie
žiakov“ jej hravo pomohol osobne, len členov a aktivistov komisie zastupovala iba p. Mgr.
Takáčová so synom.
5. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5.1.Žiadosť Kataríny Urbančokovej o zrušenie uznesenia 50/2009 – Z o predaji pozemku p. č.
404/41.
Pri predaji týchto pozemkov došlo k niekoľkým nedorozumeniam. Starosta obce predvolal
obe zúčastnené strany, kde si vysvetlili, ktorá strana čo chce odkúpiť. Urbančoková chce
odkúpiť pozemok p. č. 404/41, Ladislav Tavaly a manželka chcú odkúpiť časť pozemku p. č.
404/1 a časť pozemku medzi 404/1 a 404/41 z pôvodného pozemku 404/5. Zostatok z pozemku
p. č. 404/1 zostane v nájme Magdalény Tavalyovej, prípadne si ho odkúpi ona, či ďalší syn.
Ladislav Tavaly a manželka by si dali vypracovať nový geometrický plán, s rozdelením pozemku
p. č. 404/1.
Uznesenie 56/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie 50/2009 – Z, čím uznesenie 105/2007 znovu
nadobúda platnosť. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje splátkový kalendár na zaplatenie
pozemku vo výmere 167 m2 po 300,– € mesačne kupujúcou Katarínou Urbančokovou. Ak
kupujúca neuhradí kúpnu cenu 1 670,– €, kolkové známky v hodnote 66,– € za návrh na vklad
a poplatok 15,– € za vypracovanie kúpnej zmluvy do konca roku 2009 uznesenie 105/2007 – Z
a následné stratia platnosť a zastupiteľstvo schváli kúpnu cenu podľa trhovej hodnoty pozemku
novému záujemcovi.
Uznesenie 57/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie 38/2009 – Z.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 404/1 a časť pozemku medzi p. č.
404/1 a 404/41 z pôvodného pozemku p. č. 404/5 Ladislavovi Tavalymu a manželke Marte
v kúpnej cene 10,- €/m2. Kupujúci na svoje náklady zabezpečia geometrický plán, uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,– € a poplatok
vo výške 15,– € za vypracovanie kúpnej zmluvy na splátky do konca roku 2010.
5.2.Žiadosť Boženy Matulovej o odkúpenie časti obecného pozemku 404/5.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 58/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 404/5 vo výmere 92 m2
Božene Matulovej v kúpnej cene 10,- €/m2. Kupujúca na svoje náklady zabezpečí geometrický
plán, uhradí kúpnu cenu, kolkové známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške
66,– € a poplatok vo výške 15,– € za vypracovanie kúpnej zmluvy. Uznesenie stratí platnosť, ak
sa prevod neuskutoční do jedného roka od jeho schválenia
5.3. Žiadosť o doriešenie nájmu a investícií v cirkevných budovách.
List Rímsko – katolíckej cirkvi, Farnosť Blatné, ThLic. Romana Stachoviča.
Uznesenie 59/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prerokovania investícií a prehodnotenie nákladov
v prenajatých budovách a vybudovanie kanalizácie na faru so správcom farnosti a ekonomickou
farskou radou. OcZ poveruje prerokovaním starostu obce a poslankyňu A. Kubicovú.
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6. Informácia o výchovno – vzdelávacom procese v ZŠ Blatné.
Informáciu predložil riaditeľ ZŠ Blatné Mgr. Jozef Slezko.
Uznesenie 60/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o výchovno – vzdelávacom
procese v ZŠ Blatné v školskom roku 2008/09 a o umiestnení žiakov končiacich základnú
školskú dochádzku.
7. Rôzne
7.1. Žiadosť Viktora Štellára o čiastočnú úhradu nákladov na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v Eso – bare.
Žiadateľ vykonal rekonštrukciu sociálnych zariadení v priestoroch prenajatých od obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpustenie polročného nájmu. Rekonštrukcia vyšla na cca
4.000,– €, polročné nájomné je iba necelých 963,– €, preto žiada sa obec, ako vlastník objektu
podieľala aspoň polovicou z nákladov na rekonštrukciu.
Uznesenie 61/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie nájomného v Eso – bare nájomníkovi
Viktorovi Štellárovi ako kompenzáciu nákladov na rekonštrukciu sociálnych zariadení okrem
prvého polroku 2009 aj v III. štvrťroku 2009 a I. štvrťroku 2010. V dodatku nájomnej zmluvy sa
uvedie, že pri odovzdaní prenajímaných priestorov stav po rekonštrukcii bude považovaný za
východzí stav.
7.2. Informácia projektového manažéra o stave prípravy projektu o Eurofondy
Informáciu podala projektová manažérka Ing. Jarmila Tomašovičová.
Uznesenie 62/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu projektovej manažérky o stave
prípravy projektu Cyklotrasa Čihákovský mlyn – Blatné – Šúr z Eurofondov.
7.3. Návrh starostu obce na udelenie Čestného občianstva obce ThLic. Romanovi Stachovičovi.
Starosta obce predložil ústny návrh na udelenie Čestného občianstva vdp. ThLic Romanovi
Stachovičovi.
Uznesenie 63/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie Čestného občianstva vdp. ThLic
Romanovi Stachovičovi za jeho osobný prínos k pozdvihnutiu duchovnej kultúry v obci počas
jeho kňazského pôsobenia v obci.
7.4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009
Starosta obce v súvislosti so schválením personálneho auditu na obecnom úrade predkladá
návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009 – výdavok na personálny audit
v sume 1.000,– €.
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Uznesenie 64/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje výdavok na personálny audit obce rozpočtovým
opatrením č. 1/2009.
Výdavok: 11 141 01116 637004 1 Personálny audit 1 000,– €
7.5. Odstúpenie z funkcie aktivistky.
Mgr. Františka Šarmírová požiadala o uvoľnenie z funkcie aktivistky komisie kultúry,
mládeže a športu pre svoj zmenený zdravotný stav. Predsedníčka komisie Mgr. K. Takáčová
navrhuje uvoľniť Mgr. F. Šarmírovú z funkcie aktivistky a nahradiť ju Mgr. art Monikou
Korenčiovou.
Uznesenie 65/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie odstúpenie Mgr. Františky Šarmírovej
z funkcie aktivistky komisie kultúry, mládeže a športu na vlastnú žiadosť a schvaľuje za
aktivistku komisie Mgr. art Moniku Korenčiovú.
8. 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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