Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 19.2.2010 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom
Prítomní: Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana
Benkovská, Štefan Fiala, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína Takáčová
– poslanci, Sylvia Trhlíková – hlavná kontrolórka
Ospravedlnený: JUDr. Marek Kovačič – PN
Občania: Adriána Augustovičová, Branislav Jurča, Jana Skalková
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky občanov a poslancov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Inventarizácia majetku a záväzkov obce za rok 2009 (účtovníčka, hl. kontrolórka)
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2010
7. Plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci na rok 2010 (zástupca starostu)
8. Rôzne.
9. 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.:
13/2010 – 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, p. Fenclová – stále neukončené. Pri overovaní stavu Ing. Kocmunda
uviedol, že predloží na kataster námietku pre nečinnosť a neriešenie pripomienky.
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. Správca farnosti,
Mons. Jozef Slamka dostal súhlasné stanovisko Arcibiskupského úradu k prenájmu za
symbolickú cenu – 1,– € za každú budovu. Zmluvy sme zaslali na podpis správcovi farnosti.
Uznesenie 1/2010 – Z - obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce predvolať stavebný
dozor výstavby kanalizácie na zasadnutie OcZ pre oboznámenie s výkonom jeho činnosti pri
výstavbe. Do oboznámenia požiadalo pozastaviť výplatu zostávajúcej odmeny.
Uznesenie 14/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie oboznámenie s priebehom výkonu
stavebného dozoru prednesenú Branislavom Jurčom a schvaľuje vyplatenie zostávajúcej
dohodnutej odmeny pri dozorovaní IV. etapy výstavby kanalizácie.
Uznesenie 8/2010 – Z – relevantné materiály k súdnemu sporu o pozemok p. č. 331/1 boli
zaslané na súd v termíne, úradný preklad bol vyhotovený za 200,– €.
Uznesenie 9/2010 – zadanie spracovania realizačného projektu na kanalizáciu – máme
pripravené a Ing. Tomašovičom odsúhlasené podklady k verejnej súťaži – budú vyvesené,
dané na stránku obce a oslovený aspoň traja projektanti.
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Uznesenie 12/2010 – Z – nové programy WinCITY máme zakúpené, nainštalované, čo bude
možné nám prekonvertujú programátori z firmy Topset z programu KEO, ostatné údaje budú
musieť zamestnankyne nahrať.
Ostatné uznesenia sú splnené.
Z pripomienok
Ing. Miloslav Onofrej – požiadal, aby bolo v zápisnici vyslovene uvedené, že požaduje, aby
pri revitalizácii časti obce bolo vzdušné elektrické vedenie nahradené zemným káblom.
Poslanci požiadali starostu obce, aby zabezpečil k navrhovaným zmenán písomné
stanovisko z riadiaceho orgánu. Odbor SO/RO BSK pre operačný program Bratislavský kraj
aj v písomnom stanovisku potvrdil, že zmena v projekte s novým budovaním verejného
osvetlenia a zmenou rozvodov el. energie zemným káblom nie je možná. Zmena
dispozičného riešenia trasy chodníka by bola možná zmenou projektu, ale už všetko na naše
náklady.
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 – neobvyklá zima nám zatiaľ nedovolila.
Štefan Fiala – požiadal o opravu betónovej plochy pri bočnom vchode do základnej školy,
hrozí tam nebezpečie úrazu – je zapracované do rozpočtu.
3. Pripomienky občanov a poslancov
Na zasadnutí neboli vznesené žiadne pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Vladimíra Petráša a manželky Kataríny o prehodnotenie ceny pozemkov
a odkúpenie v cene do 70 €/ m2 pozemku vo výmere cca 468 m2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 15/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku vo výmere cca 468 m2 na ulici
Pažiť Vladimírovi Petrášovi a manželke Kataríne Petrášovej, bytom Zemplínska 9, 903 01
Senec, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku bude určená po vypracovaní
geometrického plánu, ktorým sa rozdelia pozemky p. č. 389/10,400/11 a 1661/1. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.2. Žiadosť Rastislava Filčáka a manželky Beáty Filčákovej o odkúpenie pozemku na ulici
Pažiť vo výmere cca 530 m2
Písomná žiadosť.
Uznesenie 16/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj stavebného pozemku vo výmere cca 530
m2 na ulici Pažiť Rastislavovi Filčákovi a manželke Beáte Filčákovej, bytom Zemplínska 9,
903 01 Senec, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku bude určená po vypracovaní
geometrického plánu, ktorým sa rozdelia pozemky p. č. 389/10, 400/11 a 1661/1. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.3. Žiadosť Jakuba Kaščáka, bytom Vyšehradská39, 851 06 Bratislava o odkúpenie cca 300
m2 z pozemku p. č. 1661/1
Písomná žiadosť.
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Uznesenie 17/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj stavebného pozemku vo výmere cca 100
m2 na ulici Pažiť z pozemku p. č. 1661/1 Jakubovi Kaščákovi, bytom Vyšehradská 39, 851
06 Bratislava, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku bude určená po vypracovaní
geometrického plánu, ktorým sa rozdelia pozemky p. č. 389/10, 400/11 a 1661/1. Kupujúci
uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.4. Žiadosť Vladimíra Brdečku a manželky Martiny Brdečkovej, bytom Košická 26, 903 01
Senec o odkúpenie stavebného pozemku na ulici Pažiť.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 18/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj stavebného pozemku vo výmere cca 500
m2 na ulici Pažiť Vladimírovi Brdečkovi a manželke Martine Brdečkovej, bytom Košická 26,
903 01 Senec, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku bude určená po vypracovaní
geometrického plánu, ktorým sa rozdelia pozemky p. č. 389/10, 400/11 a 1661/1. Kupujúci
uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.5. Žiadosť Ing. Eriky Vitalošovej a manžela Petra Vitáloša bytom Školská 41, 931 01
Šamorín o odkúpenie stavebného pozemku na ulici Pažiť.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 19/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj stavebného pozemku vo výmere cca 550
m2 na ulici Pažiť Ing. Erike Vitalošovej a manželovi Petrovi Vitálošovi, bytom Školská 41,
931 01 Šamorín, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku bude určená po
vypracovaní geometrického plánu, ktorým sa rozdelia pozemky p. č. 389/10, 400/11 a
1661/1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.6. Žiadosť občianskeho združenia DOBRÁ DEDINA BLATNÉ o prenájom obecného klubu
Písomná žiadosť
Uznesenie 20/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje bezplatný prenájom budovy obecného klubu
občianskemu združeniu DOBRÁ DEDINA BLATNÉ, s úhradou energií v roku 2010 obcou
a príspevkom na rozbehnutie činnosti podľa možností obecného rozpočtu, na skúšobnú dobu
1 roka.
5. Inventarizácia majetku a záväzkov obce za rok 2009 (účtovníčka, hl. kontrolórka)
Písomný materiál.
Uznesenie 21/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov za rok 2009.
Uznesenie 22/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zverejniť zoznam aktuálnych
neplatičov na vývesnej tabuli obce Blatné, neplatičom vody, po výzve na úhradu
s upozornením na následné odpojenie vody, po termíne splatnosti odpojiť vodu.
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6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2010

Písomný materiál.

Pripomienky: poslanci vzniesli pripomienky, že je nutné šetriť, pretože ani avizované
podielové dane nemusí obec dostať vo výške ako bolo schválené v rozpise Ministerstva
financií SR a je nutné dokončiť nadstavbu materskej školy. V rámci predaja obecných
pozemkov na ulici Pažiť, treba dosiahnuť maximálnu predajnú cenu.
Uznesenie 23/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie č. 81/2009 – Z o cene predávaných
pozemkov na ulici Pažiť.
Uznesenie 24/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje upravený návrh rozpočtu obce na rok 2010.
7. Plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci na rok 2010 (zástupca starostu)
Písomný materiál.
Uznesenie 24/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Plán kultúrnych a spoločenských
podujatí v obci na rok 2010.
8. Rôzne
V rámci tohto bodu programu neboli vznesené žiadne návrhy.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia:

Anna

Kubicová

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

Rudolf

Rodný

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

Milan Šarmír
starosta

Originály zápisníc podpísané.
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