Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 4.6.2010 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,
Občania: Ing. Marta Pokrývková, Ing. Erika Vitálošová, Ing. Miloslav Onofrej, Ing. Ján
Fabián, Mgr. Jozef Slezko, Ing. Stanislav Fekete, CSc.
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Voľba hlavného kontrolóra.
4. Pripomienky občanov a poslancov
5. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
6. Informácia o činnosti DHZ a DH Šarfianka
7. Informácia o výchovno – vzdelávacom procese v ZŠ Blatné.
8. Predloženie a schválenie zápisov do kroniky za roky 2007, 2008 a 2009 (kronikár obce)
9. Rôzne.
10. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Ivanu Benkovskú a JUDr. Mareka Kovačiča.
Starosta obce navrhol presunúť bod voľbu hlavného kontrolóra hneď za kontrolu uznesení.
Upravený program zasadnutia prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté
uznesenie č.: 66/2010 – 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. Na kataster podala námietku, čaká odpoveď.
Uznesenie 54/2010 – Z - obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce preveriť možnosť
osadenia zákazových značiek vjazdu vozidiel do polí, prípadne osadenia rámp – určuje
obec, musí však schváliť ODI.
Uznesenie 55/2010 – Z – obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce zabezpečiť
otvorenie zberného dvora Obecného úradu na vývoz odpadov každú sobotu od 10.00 h do
13.00 h a po dobu aspoň 3 týždňov oboznamovať občanov minimálne 2x týždne – plní sa.
Uznesenie 56/2010 – Z – obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce prerokovať
s predsedom PD a následne so zástupcami projektu výroby priemyselného kompostu
možnosti zlepšenia stavu ovzdušia, znečisteného z výroby priemyselného kompostu. Pre
výrobu priemyselného kompostu nájsť vhodnejšiu lokalitu, aby neboli zápachom obťažovaní
občania. O výsledkoch rokovaní informovať OcZ a občanov priľahlých ulíc – splnené – PD
požiadalo o zmenu parcely na umiestnenie kompostoviska.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Dňa 5. 5. 2010 bola doručená prihláška do výberového konania na voľbu hlavného
kontrolóra obce Blatné od Ing. Eriky Vitálošovej, dňa 21. 5. 2010, s podacou pečiatkou pošty
zo dňa 19. 5. 2010 od Ing. Marty Pokrývkovej, t. j. 14 dní pred stanoveným termínom
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konania voľby v zmysle uznesenia 45/2010 – Z. Komisia v zložení Milan Šarmíra - starosta
obce, Emil Bosáčik - zástupcu starostu obce a poslankyňa Anna Kubicová prekontrolovala
úplnosť podaných prihlášok, pričom vyzvala Ing. Pokrývkovú o doplnenie výpisu z registra
trestov do termínu konania voľby
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých poslancov. Jeho funkčné obdobie je šesť rokov. Navrhujeme tajnú voľbu,
overovatelia zápisnice spočítajú hlasy pri voľbe a oznámia výsledok voľby. OcZ zvolenie
potvrdzuje uznesením.
Uznesenie 67/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v tajnom hlasovaní volilo hlavnú kontrolórku obce
z dvoch kandidátiek. Počtom hlasov 5 (slovom päť ) zo siedmych poslancov zvolilo hlavnú
kontrolórku. Obecné zastupiteľstvo v Blatnom potvrdzuje, že Ing. Erika Vitálošová bola
zvolená nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov za hlavnú kontrolórku obce Blatné.
4. Pripomienky občanov a poslancov
JUDr. Marek Kovačič
– vodenie a venčenie psov do parku a na detské ihrisko na Nám. A. Hlinku – treba umiestniť
tabuľky s uvedením výšky pokuty pri porušovaní zákazu – v rozhlase nebolo vyhlasované,
– vývoz konárov z Bratislavskej ulice – nezabudli sme, keď stále prší nechceme zablatiť
cestu pro vývoze. Keď teraz cez víkend terén obschne v pondelok vyvezieme. Požiadali
sme predsedu PD o traktor s nízkou vlečkou na vývoz,
– položil otázku, či sa niečo deje s nadviazaním družobných kontaktov s chorvátskou
dedinou Desinič,
Anna Kubicová
– informovala sa kto a ako sa stará o viacúčelové ihrisko, uviedla, že je potrebné vyhrabať
lístie a nečistoty z ihriska a jeho okolia,
– položila otázku, či robia zamestnankyne obce prácu naviac v súvislosti s mimoriadnymi
odmenami – starosta odpovedal, že vykonávajú prácu nad rámec svojej pracovnej náplne.
Ivana Benkovská
– informovala sa k akému termínu bude uvoľnený obecný byt, aby pred začiatkom školského
roku ho bolo možné vymaľovať a pripraviť pre nového učiteľa.
– informovala sa v akom štádiu je riešenie závad na streche základnej školy. Starosta obce
a riaditeľ ZŠ Mgr. Jozef Slezko uviedli, že viackrát bol dodávateľ s viacerými odborníkmi
zisťovať príčinu zatečenia, sú vypracované záznamy z obhliadky strechy, presnú príčinu
zatečenia sa nepodarilo určiť, napriek silným lejakom v poslednom období sa zatečenie
nerozšírilo. Novozvolená kontrolórka obce Ing. Vitálošová uviedla, že možno prizvať na
kontrolu ešte iných odborníkov, zistí kontakt a oznámi starostovi obce.
Ing. Miloš Onofrej
– položil otázku, či je nutné aby bolo obecné zastupiteľstvo podrobne informované ústnou
formou o dianí a potrebách materskej školy, základnej školy, či iných organizácií. Takéto
prerokovanie zaberá veľa času, považuje za vhodnejšie, aby bola podaná zastupiteľstvu
písomná správa a k nej aby boli prijaté potrebné uznesenia. Poslanci uviedli, že považujú
za potrebné aj ústne informácie, samozrejme, že by uvítali aj písomnú informáciu, aby sa
mohli na prípadné požiadavky vopred pripraviť. Písomné materiály požadujú takmer celé
volebné obdobie, žiaľ stále ich nedostávajú.
– prečo sa robia žľaby ako sa robia, chodník je zle naprojektovaný- mal by kopírovať cestu
a nie domy.
Uznesenie 68/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zabezpečiť tabule so základnými
povinnosťami návštevníkov cintorína, viacúčelového ihriska a parku s detským ihriskom na
Námestí Andreja Hlinku.
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5. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5.1. Žiadosť Mariána Magulu a manželky Miroslavy Magulovej o odkúpenie pozemku p. č.
1756/40
Písomná žiadosť
Uznesenie 69/2010-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj obecného pozemku parc. č. 1756/40 vo
výmere 37 m2 Mariánovi Magulovi a manželke Miroslave Magulovej, bytom Pažiť 12, 900 82
Blatné v cene 10 -, €/ m2. Kupujúci, uhradí obci kúpnu cenu vo výške 370 -, € a správny
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
5.2. Prerokovanie návrhu zmlúv na použitie pozemkov na výstavbu kanalizácie.
Zastupiteľstvo požiadalo starostu a JUDr. Kovačiča o prepracovanie zmlúv a prerokuje
na ďalšom zasadnutí OcZ.
6. Informácia o činnosti DH Šarfianka.
Informáciu o činnosti DH Šarfianka podal pokladník DH, Ing. Ján Fabián. Poskytnutý
transfer plánujú použiť na opravu hudobných nástrojov.
Uznesenie 70/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti DH Šarfianka
podanú pokladníkom DH Šarfianka Ing. Jánom Fabiánom a vyslovuje poďakovanie za
reprezentáciu obce na kultúrnych podujatiach mimo obce a za vystúpenia v obci.
7. Informácia o výchovno – vzdelávacom procese v ZŠ Blatné.
Informáciu podal riaditeľ ZŠ Mgr. Jozef Slezko. Uviedol, že podrobná písomná záverečná
správa o činnosti školy za školský rok 2008/2009 je na internetovej stránke ZŠ Blatné –
www.zsblatne.edupage.org.
Uznesenie 71/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o výchovno – vzdelávacom
procese na ZŠ Blatné podanú riaditeľom ZŠ Mgr. Jozefom Slezkom a vyslovuje poďakovanie
za dobrú prácu učiteľskému zboru, reprezentáciu obce na rôznych súťažiach žiakov.
8. Predloženie a schválenie zápisov do kroniky obce za roky 2007, 2008 a 2009
Písomný materiál predložil kronikár obce Ing. Stanislav Fekete, CSc.. Poslanci požiadali o
Odloženie prerokovania, pretože vzhľadom na to, že materiál dostali iba pred rokovaním
OcZ a na jeho rozsah bude vhodnejšie, aby si ho riadne prečítali a až potom sa môžu
k jeho obsahu vyjadrovať.
Uznesenie 72/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie zápisov do kroniky na ďalšie
zasadnutie OcZ
9. Rôzne.
9.1. Poďakovanie splnomocnenca vlády pre mládež a šport za podporu mládeže a športu.
List splnomocnenca vlády a poslanca NR SR Dušana Galisa.
9.2. Informácia o priebehu výstavby “Revitalizácia časti obce Blatné“
Takmer každodenné dažde spomalili tempo prác na výstavbe, pre rozbahnený terén
nemohli navážať materiál na cestu na ulici A. Végha. Projektant predložil cenovú ponuku
na úpravu projektu – vo výške 1 303,05 €. Zmenu má pripravenú, dodávateľ stavby mu
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ešte nedal ceny za materiály a práce, ktoré neboli v rozpočte. Toto musí byť všetko
spočítané, aby sme mohli podať žiadosť na riadiaci orgán. Zároveň musíme požiadať o
zmenu nášho účtu (z VÚB na Dexiu), aby sme mohli čerpať preklenovací úver.
Uznesenie 73/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o priebehu výstavby stavby
„Revitalizácia časti obce Blatné“ podanú starostom obce.
Anna Kubicová – predniesla pripomienku, aby bol Pavol Vacho vyzvaný odstrániť stavebné
materiály z verejného priestranstva.
Rudolf Rodný – požiadal, aby bol Patrik Valovič predvolaný na obecný úrad z dôvodu, že
ich nehnuteľnosť nie je napojená na verejnú kanalizáciu, výkop ohrozuje stabilitu susedného
plotu.
10. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia:
Ivana

Benkovská

JUDr. Marek Kovačič

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

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

Milan Šarmír
starosta
Originály zápisníc podpísané.
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