Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 12.3.2010 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, Sylvia Trhlíková – hlavná kontrolórka
Ospravedlnená: Ivana Benkovská
Občania: Ing. Jarmila Tomašovičová, Jozef Kubica
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky občanov a poslancov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Kontrola príprav projektov o Eurofondy, možnosti pokračovania nadstavby MŠ
6. Schválenie výročnej správy a záverečného účtu obce za rok 2009
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2010 a programového rozpočtu na roky 2010 – 2012
8. Rôzne.
9. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Štefana Fialu a JUDr. Marka Kovačiča.
Navrhnutý program rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté
uznesenie č.: 24/2010 – 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 – stále neukončené. Pani Fenclová uviedla, že ROEP – om bude
výmera doriešená.
Ostatné uznesenia sú splnené, informácia je o stave plnenia.
Uznesenie 8/2010 – Z – relevantné materiály k súdnemu sporu o pozemok p. č. 331/1 boli
zaslané na súd v termíne – na pojednávaní 10.3.2010 bola žaloba cirkvi zamietnutá, žalobca
sa môže do 15 dní od doručenia rozsudku odvolať.
Uznesenie 9/2010 – zadanie spracovania realizačného projektu na kanalizáciu – sú
vyvesené, dané na stránku obce a boli oslovený traja projektanti – vyhodnotenie bude
15.3.2010 o 16:00 hodine.
Uznesenia 16, 18, 19/2010 – Z – žiadatelia o kúpu pozemku na ulici Pažiť (R. Filčák, V.
Brdečka a Ing. E. Vitálošová) nemajú záujem o odkúpenie za schválenú cenu 79 €/ m2.
Z pripomienok
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 – všetky takéto miesta po obci boli dosypané.
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3. Pripomienky občanov a poslancov
Anna Kubicová
– vzniesla pripomienku k výmerom za odpady (kde zomrel člen rodiny nebol vždy mŕtvy
odpočítaný), prečo nie je na jednom výmere zapísaný príplatok v zmysle VZN,
– bola požiadaná najmä matkami malých detí, aby obec dokončila nadstavbu materskej
školy, pretože súčasná kapacita nevyhovuje – pri schvaľovaní rozpočtu musíme navýšiť
prostriedky na dostavbu.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Boženy, Zuzany, Františka Matulu a Boženy Dugovičovej o odkúpenie časti
pozemku p. č. 404/5 ( diely 1 a 2) vo výmere 97 m2.
Písomná žiadosť.
Predaj pozemku bol schválený v cene 10,– €/ m2 uznesením č. 58/2009 zo dňa
26.6.2009, žiadosť o zníženie predajnej ceny bola zamietnutá.
Uznesenie 25/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 404/5, dielu 1 vo
výmere 5 m2, pričlenenému k pozemku p. č. 94/1, zastavaná plocha a dielu 2, vo výmere 92
m2, pričlenenému k pozemku p. č. 99, zastavaná plocha Božene Matulovej, Zuzane
Matulovej, Františkovi Matulovi, všetci bytom Potočná 139/5 , 900 82 Blatné a Božene
Dugovičovej, rod. Matulovej, bytom Šenkvická 525/3, 900 82 Blatné v cene 10,- €/m2.
Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 970,– €. Kupujúci uhradia kúpnu cenu,
kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.2. Žiadosť Vladimíra Petráša a manželky Kataríny o odkúpenie pozemku p. č. 1661/38, vo
výmere 464 m2 v cene 73 €/ m2.
Uznesenie 26/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/38, ostatné plochy,
vo výmere 468 m2 na ulici Pažiť Vladimírovi Petrášovi a manželke Kataríne Petrášovej,
bytom Zemplínska 9, 903 01 Senec, v cene 73,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku je
stanovená vo výške 33 872,– €. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.3. Žiadosť Jakuba Kaščáka, bytom Vyšehradská 39, 851 06 Bratislava o odkúpenie
pozemku p. č. 1661/43 vo výmere 140 m2 v cene 73 €/ m2.
Uznesenie 27/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/43, ostatné plochy
vo výmere 140 m2 Jakubovi Kaščákovi, bytom Vyšehradská 39, 851 06 Bratislava, v cene
73,– €/m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 10 220,– €. Kupujúci uhradí
kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo
výške 66,- €.
4.4. Žiadosť Ing. Eriky Vitalošovej a manžela Petra Vitáloša bytom Školská 41, 931 01
Šamorín o odkúpenie pozemku p. č. 1661/37, vo výmere 618 m2 v cene do 73,– € / m2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 28/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/37, ostatné plochy
vo výmere 618 m2 Ing. Erike Vitalošovej a manželovi Petrovi Vitálošovi, bytom Školská 41,
931 01 Šamorín, v cene 73,– €/m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo výške
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45.114,– €. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
5. Kontrola príprav projektov o Eurofondy, možnosti pokračovania nadstavby MŠ
Písomný materiál a vysvetlenia starostu obce
Uznesenie 29/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o vyhlásených výzvach
o Eurofondy podanú projektovou manažérkou Ing. Jarmilou Tomašovičovou a správu
starostu o možnostiach financovania nadstavby materskej školy.
6. Schválenie výročnej správy a záverečného účtu obce za rok 2009
Písomný materiál.
Uznesenie 30/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o vykonanej kontrolnej činnosti
hospodárenia obce Blatné a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu obce za rok 2009.
Uznesenie 31/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje záverečný účet obce – celoročné hospodárenie
obce za rok 2009 bez výhrad.
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2010 a programového rozpočtu na roky 2010 –
2012
Písomný materiál.
Schválený návrh rozpočtu bol vyvesený dňa 24.2.2010, do dnešného dňa sme nedostali
k návrhu žiadne pripomienky. Treba však doplniť výdavky na zariadenie obecného klubu
v zmysle schváleného uznesenia 20/2010 – Z. Starosta obce navrhuje zmenu vo výdavkovej
časti, kde by bol nižší podiel na revitalizácii z vlastných prostriedkov a zapracovať do
rozpočtu prostriedky na aktivačné práce aspoň na 4 nezamestnaných, čo by malo byť cca po
1 000,- € na jedného + stravovanie od apríla do konca roka. Zároveň je potrebné schváliť
rozpis normatívnych finančných prostriedkov pre Základnú školu Blatné.
Uznesenie 32/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje rozpočet obce na rok 2010.
Uznesenie 33/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje programový rozpočet obce na roky 2010 - 2012.
Uznesenie 34/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Rozpis normatívnych finančných prostriedkov
pre Základnú školu Blatné na rok 2010.
8. Rôzne
8.1. Prerokovanie záverov z kontroly NKÚ.
S priebehom kontroly programového rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 najvyšším
kontrolným úradom oboznámil prítomných starosta obce. V zmysle záverov z kontroly musí
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obecné zastupiteľstvo prijať k záverom stanovisko. Ekonómka obce vypracovala návrh
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Uznesenie 35/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie závery kontrolnej skupiny NKÚ a žiada
starostu obce zabezpečiť prijatie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
NKÚ, ktoré budú zabezpečované obcou Blatné pri implementácii programového rozpočtu na
roky 2010 – 2012.
8.2. Určenie stavebného dozoru pri realizácii projektu „Revitalizácia časti obce Blatné“
Starosta obce navrhol, aby pri realizácii uvedenej stavby bol stanovený za stavebný
dozor Ing. Martin Milošovič.
Uznesenie 36/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Ing. Martina Milošoviča za stavebného dozora
stavby „Revitalizácia časti obce Blatné“.
8.3. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
Písomný materiál, predkladá hlavná kontrolórka Sylvia Trhlíková
Uznesenie 36/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2010.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia:

Štefan

Fiala

JUDr. Marek Kovačič

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

Milan Šarmír
starosta
Originály zápisníc podpísané
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