Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 25.9.2009 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,
Sylvia Mikleová – hlavná kontrolórka
Občania: Štefan Horváth, Anna Horváthová, Štefánia Božíková, Helena Šarmírová Ing.
Jarmila Tomašovičová,
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom.
4. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov (aj s výškou odmien pri ocenení).
5. Prerokovanie návrhov VZN:
- o dani z nehnuteľnosti,
- o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje,
- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
- o miestnych poplatkoch a poplatkoch za služby,
- o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zaria –
dení,
6. Informácia o výzvach o Eurofondy a projekte cyklotrasy
7. Schválenie platu hlavného kontrolóra obce Blatné.
8. Rôzne.
9. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Emila Bosáčika a Štefana Fialu. Navrhnutý
program rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie č.:
74/2009 – 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 69/2009 – ponúknuť budovu Obecného klubu s. č. 299 na prenájom - neurobené,
o prenájme uvažoval Ľ. Augustovič, nakoniec nepožiadal, urýchlene zverejníme ponuku na
prenájom v zmysle uznesenia.
Uznesenie 70/2009 – výzva HUSK 09/01/1.31 (výstavba telocvične) – Vojtech Horváth
informoval iba ústne, že nám neodporúčajú spracovávať projekt podľa tejto výzvy, lebo
takéto projekty nie sú podporované.
Ostatné uznesenia sú splnené.
Z pripomienok
– 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,
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– znovu bolo požiadané o určenie jednosmernosti na Chorvátskej ulici a doplnenie doprav ného 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. Na obecnej
internetovej stránke je spracovaný návrh dopravného značenia
– 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. Dostali sme písomnú zamietavú odpoveď. Aj našu poštu navrhli v podstate
zrušiť - aby ju prevádzkoval nejaký iný uchádzač.
– 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 okľuka 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 sú pripravené, vlastník dostal pozvánku
na dnešné rokovanie.
Pri rokovaní, sa vlastník pozemku dohodol so zastupiteľstvom na riešení zámenou.
Uznesenie 75/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zámenu pozemku p. č. 162, reg. “E“, vo výmere
122 m2 v zmysle zákona 66/2009 Z.z. za rovnakú časť z pozemku p. č. 2455. Vlastník
pozemku p. č. 162 uhradí geometrický plán na odčlenenie časti pozemku, obec uhradí návrh
na vklad zámennej zmluvy.
3. Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov
v Blatnom
Informáciu predniesla predsedníčka Klubu dôchodcov v Blatnom p. Helena Šarmírová
Uznesenie 76/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti ZO Jednota
dôchodcov Slovenska – Klub Dôchodcov v Blatnom.
4. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov (aj s výškou odmien pri ocenení).
Predložené návrhy: Poslanec JUDr. Marek Kovačič predniesol návrh na udelenie Ceny
obce výboru Klubu dôchodcov, ktorý už viac rokov vyvíja v obci veľmi aktívnu činnosť.
Uznesenie 77/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenenia Ceny obce Jednote
Dôchodcov Slovenska – Klub Dôchodcov v Blatnom za prínos pri rozvoji kultúrneho
a spoločenského života v obci s finančnou odmenou, vo výške 100,– €.
5. Prerokovanie návrhov VZN
Vzhľadom k tomu, že ešte budú prebiehať školenia a očakávajú sa určité legislatívne
zmeny členovia zastupiteľstva navrhli, aby bolo schválenie Všeobecne záväzných nariadení
(VZN) odložené na novembrové rokovanie OcZ.
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Uznesenie 78/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie VZN na novembrové zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
6. Informácia o výzvach o eurofondy a projekte cyklotrasy
Informáciu podala projektová manažérka obce Ing. Jarmila Tomašovičová, ktorú doplnil
s výsledkami o priebehu súvisiacich rokovaní starosta obce.
Uznesenie 79/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o možnostiach podávania
projektov o eurofondy a prebiehajúcej príprave projektu cyklotrasy podanú projektovou
manažérkou obce Ing. Jarmilou Tomašovičovou.
7. Schválenie platu hlavného kontrolóra obce Blatné
Písomný návrh.
Uznesenie 80/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce vo výške 223,–
€ mesačne, pri úväzku 0,2.
8. Rôzne
8.1. Návrh riešenia odpredaja pozemkov v lokalite Pažiť
Starosta obce navrhuje zverejniť na internetovej stránke obce a na www.reality.sk
nákres rozparcelovania pozemkov, s určením minimálnej požadovanej ceny zastupiteľstvom
na každý jednotlivý pozemok. Ak by sme mali aspoň troch záujemcov, dali by sme
vypracovať geometrický plán a záujemcom odpredali.
Uznesenie 81/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zverejniť na internetovej stránke obce a na

www.reality.sk nákres rozparcelovania pozemkov, s určením minimálnej požadovanej ceny
zastupiteľstvom na každý jednotlivý ponúkaný pozemok na odpredaj v lokalite Pažiť.

8.2. Prerokovanie návrhu zmluvy na riadenie projektu „Revitalizácia časti obce Blatné“
Agentúra granty fondy, n.o. predložila návrh zmluvy na riadenie projektu. Obecné
zastupiteľstvo nesúhlasí s uzatvorením zmluvy a žiada starostu obce zabezpečiť riadenie
rovnako ako pri predošlom projekte vlastnými zamestnancami.
Uznesenie 82/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje uzatvorenie zmluvy s Agentúrou granty a
fondy, n.o. na riadenie realizácie projektu „Revitalizácia časti obce Blatné“. Obecné
zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť riadenie realizácie projektu vlastnými
zamestnancami
V rôznom predniesli poslanci svoje pripomienky:
Anna Kubicová – predniesla informáciu o stave v kuchyni Materskej školy – následne po
správe vedúcej Školskej jedálne, navštívila kuchyňu Materskej školy počas plnej prevádzky
a konštatovala, že uvádzané problémy s prievanom v kuchyni, vytekaním vody od škrabky
zemiakov s nevhodným umiestnením vypínačov elektrických kuchynských zariadení sú
objektívne. Treba urýchlene urobiť nápravu.
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Starosta obce a zástupca starostu urobia následne kontrolu kuchyne pre určenie možných
opatrení na odstránenie nedostatkov. Výmena stolov sa môže uskutočniť až bude mať obec
dostatok finančných prostriedkov na kúpu nových – až bude možné, terajšie upravíme, aby
bol dostatočný priestor vo výdajni pre vydávajúce.
Ďalej uviedla, že už dlhšiu dobu nesvietia v ulici Kráčice dve svetlá, už bolo nahlásené
a žiadaná náprava,
V súvislosti s nedostatkom financií požiadala o podrobný finančný rozbor a splácaním
neuhradených faktúr, aby sme nezačali čerpať úver, bez vedomia, že od začiatku budúceho
roku budeme mať na jeho splácanie.
Uznesenie 83/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť podrobný finančný rozbor
obce, zvlášť s úhradou z predošlého roku a predpoklad nevyhnutných výdajov obce do
konca roku 2009 – energie, mzdy, zmluvy.
Termín: do 12.10. 2009
Ivana Benkovská – požiadala o informáciu, prečo ešte nie sú namontované sedadlá pri
viacúčelovom ihrisku, na ktoré žiadal Vojtech Horváth prostriedky na zakúpenie
upevňovacieho materiálu. Starosta uviedol, že prostriedky neboli poskytnuté, V. Horváth má
sedadlá pripravené.
Vyslovila nespokojnosť so starostlivosťou o park na Hoštákoch – starosta nevidí nedostatky
ani keď chodí k svokre, asi sa vždy otočí na druhú stranu. Starosta uviedol, že upozorní
zamestnancov obce, aby nedostatky odstránili.
Žiadala ďalej vysvetlenie, prečo nie sú občania vyzvaní, aby si uhradili poplatky za hroby, či
nie je evidencia o hroboch. Starosta uviedol, že evidencia je, nie je však úplná, lebo nie je
vždy zapísané, koho vyzývať na zaplatenie. Preto bolo vyvesené, za ktoré hroby nie je
zaplatené. Môže sa občas vyskytnúť aj to, že nie je ani v zozname za nezaplatené hroby
a pritom za niektorý hrob nie je zaplatené. Veď na cintoríne máme vyše 800 hrobov.
JUDr. Marek Kovačič - vyslovil nespokojnosť s kosením medzi hrobmi na cintoríne,
pochválil, že plochy ktoré kosia zamestnanci obce, sú prevažne veľmi dobre pokosené.
Položil otázku, či správca ihriska odvádza poplatky za osvetlenie na viacúčelovom ihrisku.
Starosta uviedol, že preverí odvádzanie poplatkov a termíny kosenia medzi hrobmi.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
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Milan Šarmír
Starosta
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