Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 8.12.2010 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom
Prítomní: Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana
Benkovská, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína Takáčová – poslanci
Ospravedlnení: Štefan Fiala, JUDr. Marek Kovačič, Ing. Erika Vitálošová – hl. kontrolórka
Občania: Ing. Miloslav Onofrej
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Pripomienky občanov a poslancov.
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Schválenie odmien starostu obce a hlavnej kontrolórky
Prerokovanie a schválenie VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školského zariadenia a dieťa materskej školy na rok 2011.
Prerokovanie a schválenie návrhu na vyrovnanie sprenevery
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Rudolfa Rodného a Mgr. Katarínu Takáčovú.
Navrhnutý program zasadnutia prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté
uznesenie č.: 129/2010 – 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. Pani Fenclová uviedla, že ROEP – om bude výmera doriešená. Na
kataster podala námietku už v januári 2010, čaká odpoveď – stále bez zmeny.
Uznesenie 115/2010 – Z – b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom požiadalo starostu obce
požiadať Okresný súd v Pezinku o vydanie predbežného opatrenia na zablokovanie majetku
bývalej ekonómky obce Adriany Augustovičovej – zaslané 19.10. 2010 – predbežné opatrenie
bolo Okresným súdom vydané.
Uznesenie 118 /2010 – Z – Obecné zastupiteľstvo v Blatnom, v súvislosti so spreneverou
finančných prostriedkov obce ekonómkou Adrianou Augustovičovou, požiadalo starostu obce
v čo najkratšom termíne o uzatvorenie zmluvy a vykonanie auditu obce za rok 2009. Audit sa
robí, zmluva bola podpísaná.
Z pripomienok:
– na budove materskej školy riadne osadiť odtok na ulici, na strane od bytovky - urobené
– opraviť oplotenie hydroglóbusu - neurobené
– upozorniť občanov z ulice Pažiť na riadnu likvidáciu vlastných odpadov – pokosenej trávy
(kompostovať, mulčovať a nie vyhadzovať na breh potoka) – zaslané.
3. Pripomienky občanov a poslancov
Na rokovaní neboli vznesené žiadne pripomienky poslancov a občanov
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4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Ing. Miloslava Onofreja a stavebníkov v lokalite „Obytná zóna Čatajská cesta“
o schválenie názvu ulice
V písomnej žiadosti, podanej Ing. Onofrejom, Ing. Onofrej a stavebníci domov v uvedenej
lokalite navrhli pomenovanie novej ulice názvom Slnečná.
Uznesenie 130/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje pomenovanie novej ulice pri Čatajskej ceste
názvom Slnečná.
5. Schválenie odmien starostu obce a hlavnej kontrolórky
V rozpočte na rok 2010 bolo uvažované s odmenou pre starostu a hlavnú kontrolórku
obce vo výške 1000, – €. Po zistení sprenevery a následnej kontrole Hlavnou kontrolórkou
bol rozpočet upravený na 3 000, – €, zvýšenie pre hlavnú kontrolórku obce. Odmenu pre
starostu obce a hlavnú kontrolórku, za prácu v roku 2010, môže schváliť iba obecné
zastupiteľstvo uznesením
Uznesenie 131/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 300,– € .
Uznesenie 132/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odmenu starostovi obce vo výške 600,– € .
6. Prerokovanie a schválenie VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školského zariadenia, dieťa materskej školy na rok 2011.
Predložený písomný materiál.
Uznesenie 133/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie VZN o výške dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy na rok 2011.
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na vyrovnanie sprenevery.
Pre zabezpečenie návratnosti spreneverených finančných prostriedkov ekonómkou obce,
starosta obce s bývalou ekonómkou obce Adrianou Augustovičovou navštívil notárku JUDr.
Janu Chovancovú, za účelom spísania zmluvy o uznaní dlhu a dohodnutí výšky splátok,
termínu splatenia dlhu, výške úrokov. Notárka odporučila starostovi obce, aby predložil
návrhy na schválenie obecnému zastupiteľstvu, aby to nebolo iba subjektívne posúdenie.
Starosta obce predložil návrhy: termín splatenia dlhu – do 5 rokov od zistenia spôsobenej
sprenevery, navrhol ročné splátky minimálne vo výške 10 000,– €, k výške požadovaného
úroku sa nevedel vyjadriť.
Uznesenie 134/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odmieta prerokovať a schváliť návrh na vyrovnanie
sprenevery spôsobenej bývalou ekonómkou obce do právoplatného rozhodnutia súdu.
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8. Rôzne.
8.1. Zásady prešetrovania sťažností.
Dňa 4.12.2009 bol prijatý nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z. s účinnosťou od
1.2.2010. Podľa § 26 ods. 3 a § 11 ods. 1 tohto zákona je obec ako orgán verejnej
správy povinná upraviť vybavovanie sťažnosti svojím vnútorným predpisom do 6
mesiacov od účinnosti zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Uznesenie 135/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
1. schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Blatné
3. ukladá vedúcim zamestnancom oboznámiť s týmito „Zásadami“ všetkých zamestnancov
Z.: vedúci zamestnanci
T: do nadobudnutia účinnosti Zásad
8.2. Zásady odovzdania a prevzatia agendy zamestnancov
Písomný materiál.
Uznesenie 136/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Zásady odovzdania a prevzatia agendy.
8.3. Úprava rozpočtu
Pri tvorbe rozpočtu neboli v dostatočnej miere rozpočtované prostriedky na odmeny
poslancov, aktivistov, členov redakčnej rady, ZPOZ. V položke odmeny na dohody taktiež
bolo plánované menej ako je potreba.
Uznesenie 137/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia:
Rudolf

Rodný

Mgr. Katarína Takáčová

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

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

Milan Šarmír
starosta
Originály zápisníc podpísané
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