Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 15.1.2010 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 Trhlíková – hlavná kontrolórka
Občania: Ing. Stanislav Fekete, CSc., Ing. Miloslav Onofrej, Ing. Jarmila Tomašovičová
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky občanov a poslancov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Schválenie plánu a programu zasadnutí obecného zastupiteľstva (predkladá starosta)
6. Informácia o možnostiach podávania projektov o Eurofondy a o podaných projektoch
(starosta obce, projektový manažér)
7. Rôzne.
8. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Katarínu Takáčová a Emila Bosáčika.
Navrhnutý program rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté
uznesenie č.: 108/2009 – 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. Pri overovaní stavu Ing. Kocmunda
uviedol, že predloží na kataster námietku pre nečinnosť a neriešenie pripomienky.
Uznesenie 102/2009 – Z – Obecné zastupiteľstvo v Blatnom požiadalo starostu obce aby
požiadal stavebný dozor výstavby kanalizácie o preverenie fakturácie, nakoľko má
vedomosti, že niektoré fakturované práce neboli vykonávané.
Starosta po rokovaní s dodávateľom, rozpočtárom dodávateľa, stavebným dozorom a Ing.
Onofrejom požiadal dodávateľa o fakturáciu skutočne vykonávaných prác. Zástupca
dodávateľa uviedol, že všetky požadované práce, ktoré fakturujú boli vykonané, organizáciu
prác si zabezpečujú tak, aby ich náklady nepresiahli ceny v zmysle cenovej ponuky. Za svoje
práce ručia zárukou v zmysle zmluvy a všetky práce robia na svoju zodpovednosť.
Ing. Onofrej uviedol, že niektoré práce neboli vykonané v takom rozsahu, ako je uvedené vo
výkazoch výmer – podsyp pieskom, prehodenie sypaniny, rezanie asfaltov a betónov.
Mgr. Takáčová Katarína – na základe vyššie vznesených pripomienok navrhla pozvať pána
Jurča, povereného vykonávaním stavebného dozoru o podanie vysvetlenia k rozporovaným
položkám a do toho času aj o pozastavenie zvyšnej odmeny.
Uznesenie 1/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce predvolať stavebný dozor výstavby
kanalizácie na zasadnutie OcZ pre oboznámenie s výkonom jeho činnosti pri výstavbe. Do
oboznámenia žiada pozastaviť výplatu zostávajúcej odmeny.
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Uznesenie 106/2009 – Z – Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schválilo inventarizačnú komisiu
a vykonanie inventarizácie majetku obce a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok
2009 v zmysle príkazu starostu obce. Fyzická inventúra prebehla, treba však doplniť
inventarizačné zoznamy a uzavrieť inventúru.
Uznesenie 108/2009 – Z – Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schválilo požiadať vlastníka
cirkevných budov o možnosť prevádzkovať budovy za symbolický nájom – max. do 1 000,–
€, v prípade nesúhlasu vlastníka budov, budovy odovzdať vlastníkovi. Na základe písomnej
informácie od správcu farnosti p. dekana Mons. Jozefa Slamku požiadal o stanovisko
arcibiskupský úrad, na základe ich vyjadrenia predloží stanovisko rímskokatolíckej cirkvi,
farnosti v Blatnom.
Ostatné uznesenia sú splnené.
Z pripomienok
– osvetlenie chodníka za obchodom Heva (prechod z ulice Kráčice) – svetlá máme zakúpené,
pri demontáži vianočného osvetlenia bol montážnik požiadaný o namontovanie svietidiel na
ulici Kráčice, a na Nám. A. Hlinku, o opravu svietidiel na uliciach Kráčice, Podhájska,
Šarfická, A. Végha, Hradská, o úpravu rozhlasu na ul. Kráčice, Podhájska a o orezanie
stromov a tují po obci, blížiacím sa k vedeniu NN a zasahujúcim doň – okrem opravy svetla
a orezania na ulici Hradská vykonané.
– p. poslankyňa Benkovská uviedla, že nedostala faktúru za vodu a stočné, ani list
o odpadoch. Položila otázku, prečo sa neuzatvára rampa na ulici Hradská smerom na
Konopnice. Uviedla, že neznáme autá tam vyvážajú odpady. Následne stav prekontroloval
starosta obce – uvádzané odpady tam boli vyvezené už dávnejšie pred prednesením
pripomienky p. poslankyňou Benkovskou, starosta to spomínal na predchádzajúcom
zasadnutí OcZ. Vyvážaná zemina a betóny sú z výstavby kanalizácie, o ktoré požiadalo
PD Blatné na obsyp okraja haly, pretože hrozí poškodenie asfaltového povrchu v hale.
Užívatelia prenajatých družstevných priestorov boli zároveň upozornení na potrebu
uzatvárania a zamykania rampy.
– poslankyňa A. Kubicová požiadala, aby bol upravený odvod vôd zo strechy Materskej
školy, aby voda netiekla pod budovu a na chodník, aby sa v zimnom období na ňom
nestal úraz - po vznesení pripomienky bol upravený odtok vody zo strechy MŠ v Blatnom.
– poslanec Št. Fiala požiadal o zabezpečenie zatvárania brán cintorína – hlavne veľkých,
vyvesiť cintorínsky poriadok na vývesnú tabuľu – aspoň výňatok väčším písmom, aby
občania vedelli, čo je na cintoríne povolené a čo zakázané. Ďalej požiadal o montáž
osvetlenia viacúčelového ihriska aj školského dvora zo strechy obecného úradu, opraviť
plot školy od autobusovej zastávky a osadenie pletiva okolo vodojemu. Zatiaľ vykonané
iba zatváranie brán cintorína, ďalšie pripomienky budú priebežne realizované.
– poslanec Emil Bosáčik vzniesol pripomienku na ochranu okien na toaletách základnej
školy aspoň dákou vhodnou sieťou, pretože deti pri hre loptou rozbili obidve tabule
jedného okna. Napriek tomu, že poslanci Fiala a Rodný uviedli, že pri normálnej hre je
takmer nemožné okná rozbiť, iba pri cielenom strieľaní lopty do okien – zabezpečíme
osadenie sieťok do okien na toaletách a spodných oknách schodíšť.
– poslankyňa Anna Kubicová vzniesla pripomienku, že na obecné podujatie Úcta k starším
neboli rozložené stoly, musela si to zabezpečovať predsedníčka sociálnej komisie
s manželom a neboli pripravené ani čistiace prostriedky. Predseda stolnotenisového klubu
Vojtech Horváth tvrdil, že nemal na ozname od pracovníčky uvedené, že bude obecné
podujatie. Starosta nakoniec uviedol, že toto prešetrí a bude obecné zastupiteľstvo
informovať. Podľa vyjadrenia p. Knapovej toto bolo oznámené, p. V. Horváth neskôr
pripustil, že na to pozabudol.
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3. Pripomienky občanov a poslancov
Ing. Miloslav Onofrej – požiadal, aby bolo v zápisnici vyslovene uvedené, že požaduje, aby
pri revitalizácii časti obce bolo vzdušné elektrické vedenie nahradené zemným káblom.
Starosta uviedol, že sa telefonicky informoval o možnostiach zmeny projektu, nakoľko
občania zo Šarfickej ulice požadovali, aby boli chodníky vedené ďalej od nehnuteľností.
dostal odpoveď, že by k tomu bola potrebná zmena projektu, projektanti ďalej uviedli, že by
sa tým musel prepracovať projekt kompletne, lebo tým by došlo aj k zmene umiestnenia
zelene a to všetko by muselo prejsť schvaľovacím procesom a na náklady obce. Pripomenul,
že obec v súčasnosti nemá voľné finančné prostriedky, aby tieto zmeny financovala.
Poslanci požiadali starostu obce, aby zabezpečil k navrhovaným zmenám písomné
stanovisko z riadiaceho orgánu.
Rudolf Rodný – na základe požiadavky obyvateľov z ulice K mrázovej doline požiadal, aby
tam bol privezený drvený afaltový materiál na zásyp výmoľov v ceste po vystavbe vody
a plynu.
Ivana Benkovská - požiadala o zmenu aktivistky sociálnej komisie. Kristína Polakovičová
požiadala o uvoľnenie z funkcie aktivistky komisie, navrhuje doplniť za aktivisku Janu
Onofrejovú.
Uznesenie 2 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie vzdanie sa funkcie aktivistky sociálnej
komisie Kristíny Polakovičovej a schvaľuje za aktivisku komisie Janu Onofrejovú.
Štefan Fiala – požiadal o opravu betónovej plochy pri bočnom vchode do základnej školy,
hrozí tam nebezpečie úrazu.
Anna Kubicová – pochválila pripravenosť inventúry v MKS a knižnici Lenkou Knapovou,
vyslovila však aj nespokojnosť, že k inventarizácii neboli v inventarizačných zoznamoch
zapísané nákupy majetku a že zamestnankyne materskej školy neboli oboznámené
s výkonom inventúry. Zároveň požiadala, aby sme urýchlene začali s prípravou rozpočtu,
nakoľko príjmy z podielových daní budú v tomto roku ešte nižšie ako vlani.
Ďalej uviedla, že ako poslankyňa bola požiadaná občiankou obce, vysloviť nespokojnosť nad
prístupom zamestnancov obecného úradu. Úhradu za vodu, ktorú prišla zaplatiť počas
stránkových hodín, jej bolo zamestnankyňou odporúčané vykonať platbou na pošte.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Márie Kochovej o výpomoc k vianočným sviatkom (podaná po konaná OcZ v
novembri).
Písomná žiadosť.
Uznesenie 3/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci pani Márie
Kochovej.
4.2. Žiadosť Futbalového klubu Družstevník Blatné o prenajatie priestorov a odpustenie
poplatkov.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 4/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatkov za zapožičanie inventáru
na stolovanie Futbalového plesu dňa 6./7.2.2010. Futbalový klub Družstevník Blatné
zabezpečí na vlastné náklady vyčistenie použitých obrusov. O prenajatie priestorov MKS
odporúča futbalovému klubu požiadať vlastníka budovy – Rímskokatolícku cirkev – farnosť
Blatné.
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4.3. Žiadosť rodičovského združenia pri ZŠ Blatné o prenajatie inventára a odpustenie
poplatkov.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 5/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prenajatie inventára na konanie Školského
plesu dňa 23./24.1.2010 a odpustenie poplatkov za zapožičanie inventáru na stolovanie.
Rodičovské združenie zabezpečí na vlastné náklady vyčistenie použitých obrusov.
5. Schválenie plánu a programu zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu a programu
zasadnutí OcZ na rok 2010.
Uznesenie 6/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plán a program zasadnutí OcZ v Blatnom na rok
2010 podľa upraveného návrhu.
6. Informácia o možnostiach podávania projektov o Eurofondy a o podaných
projektoch (starosta obce, projektový manažér)
Uznesenie 7/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o možnostiach podávania
projektov o Eurofondy a o podaných projektoch prednesenú projektovou manažérkou obce
Ing. Jarmilou Tomašovičovou.
7. Rôzne
7.1. Súdny spor s cirkvou o pozemok 331/1.
Koncom roku 2009 bolo vytýčené pojednávanie v súdnom spore o pozemok p. č.
331/1. Obec zastupoval starosta obce. Pojednávanie bolo odročené na 3. marca 2010
o 13:00 h. Zúčastnené strany buď predložia návrh dohody na mimosúdne vyrovnanie,
alebo relevantné dôkazy poukazujúce na vlastníctvo pozemku. Starosta obce požiadal
o možnosť získania archívnych dokumentov zo Štátneho archívu v Modre, ktoré bude
potrebné úradne preložiť do slovenčiny a predložiť súdu max. do 18.2.2010.
Z uvedeného dôvodu starosta obce žiada poverenie zastupiteľstvom na krytie
potrebných nákladov pre zabezpečenie relevantných dôkazových materiálov.
Uznesenie 8/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce zabezpečiť potrebné materiály
k súdnemu sporu s cirkvou o pozemok p. č. 331/1 s nevyhnutnými nákladmi na ich
zabezpečenie a preklad. Úradný preklad zabezpečiť iba v prípade relevantnách dôkazov
o financovaní kúpy pozemkov, stavby a prevádzky školy.
7.2. Návrh na zabezpečenie realizačného projektu s rozpočtom a výkazom výmer na dokon čenie budovania kanalizácie.
Na rok 2010 obec Blatné požiadala o dotáciu na výstavbu kanalizácie vo výške 380 000,– €.
V prípade, že by sme dotáciu dostali, nemáme pripravený realizačný projekt na ulice, kde
ešte kanalizácia nie je vybudovaná. Treba dobudovať na uliciach: Bratislavská, Lúčna,
K mrázovej doline, časť Šarfickej, Šenkvická, časť Podhájskej, Športová,
Mlynská
a Potočná. Bude potrebné urobiť aj verejnú súťaž na výber dodávateľa, a bolo by neskoro,
ak by sme začínali až po schválení dotácie. Z toho dôvodu starosta navrhuje zabezpečiť
projektovú dokumentáciu na dokončenie po obci. Potom nám bude chýbať ešte tretia etapa
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ČOV a prípadne aj zariadenie na odvodňovanie kalov – inak nás bude likvidácia kalov veľmi
finančne zaťažovať.
Uznesenie 9/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zadanie spracovania realizačného projektu
výstavby kanalizácie v obci, ako 5. stavby verejnou súťažou.
7.3. Návrh na uzatvorenie zmluvy na odbornú technickú pomoc počas prevádzky ČOV
Blatné na rok 2010.
Počas prevádzky ČOV je nutné odoberať vzorky odpadových vôd akreditovanou spoločno sťou. Pritom od začiatku výstavby spolupracujeme s firmou BioCompacT spol. s r.o., ktorá
nám zabezpečuje aj všetku potrebnú technickú pomoc. Ročné náklady za tieto činnosti sú vo
výške 1638,63 € s DPH.
Uznesenie 10/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje uzatvorenie zmluvy na odbornú technickú
pomoc pri prevádzkovaní ČOV na rok 2010 so spoločnosťou BioCompacT spol. s r.o.
Bratislava.
7.4. Návrh na zrušenie MĽK
Do miestnej ľudovej knižnice v Blatnom chodí veľmi málo čitateľov, aj to sú zväčša deti
základnej školy. Z uvedeného dôvodu starosta obce navrhuje zrušiť knižnicu a knižničný
fond presunúť do školskej knižnice.
Uznesenie 11/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zrušenie MĽK Blatné a presun knižničného
fondu do školskej knižnice Základnej školy v Blatnom.
7.5. Návrh na zmenu programov spracovania agendy obce Blatné – kúpa programov firmy
Topset.
Na Obecnom úrade v Blatnom sa všetka agenda spracováva v programe KEO, ktorá napriek
každoročným novelizáciám pracuje v systéme DOS – čo bolo vhodné ešte do konca
predchádzajúceho storočia. Napriek prísľubom, že programy budú pracovať pod Window som, zmena stále nenastala. Považujeme za vhodné zmeniť všetky programy za programy
firmy Topset – WinCITY ktoré pracujú v tomto prostredí. Teraz beží aktuálna akciová
ponuka, kde jednotlivé programy: účtovníctvo, mzdy, pokladňa, dane, evidencia obyvateľov,
a majetok (6 programov) možno zakúpiť po 39,27 € s DPH, t. j. za 235,62 € (7 098,30 Sk),
ďalšie odpady, voda a cintorín (3 programy) po 77,35 €, čo je 232,05 €. Aktualizačný ročný
poplatok za balík prvých 6 programov je 277,27 €, za tri ďalšie 134,47 € (spolu 12 404,10
Sk). Táto cena je garantovaná na rok 2011. Ročná aktualizácia v KEO nás na rok 2009
vyšla cca 165,– €. V programoch je vzájomná prepojenosť, čo naše doterajšie programy
v KEO nemajú. Okrem toho potrebujeme mať aj v digitálnej forme spracovaný cintorín, na
ktorý sme dostali od firmy Topset ponuku na zameranie a celkové spracovanie za 1 776,82 €
s DPH. Toto musíme zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve
ako správca cintorína. Za zameranie a digitálne spracovanie cintorína môžeme uhrádzať na
splátky.
Uznesenie 12/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje kúpu programov WinCITY od spoločnosti
TOPSET na spracovávanie agendy obce (9 programov) a zabezpečiť digitálne zameranie
cintorína.

-5-

7.6. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s T – Mobile Slovensko, a. s. Vajnorská ul. č.
100/A, 831 03 Bratislava na umiestnenie a užívanie technologického zariadenia
a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) s názvom „ ZS a RR bod Blatné“ na
streche Základnej školy v Blatnom.
Predložený písomný návrh zmluvy.
Uznesenie 13/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s T – Mobile
Slovensko, a. s., Vajnorská ul. č. 100/A, 831 03 Bratislava na umiestnenie a užívanie
technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej
stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) s názvom „ ZS a RR bod
Blatné“ na streche Základnej školy v Blatnom.
8. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia: Mgr. Katarína

Emil

Takáčová

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

Bosáčik

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

Milan Šarmír
starosta
Originály zápisníc podpísané.
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