Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 20.7.2010 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, Ing. Erika Vitálošová – hl. kontrolórka
Občania:, Ing. Miloslav Onofrej, Margita Mihalovičová, Adela Búriová, Anna Beláková, Mária
Bachratá, Mária Takáčová, Vojtech Horváth, MUDr. Milan Brodzianský, Ing. Fedor
Holčík, Peter Šarmír, Marián Dugovič, Karol Bauer
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Pripomienky občanov a poslancov.
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Schválenie platu hlavnej kontrolórky a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010.
Schválenie zásad odmeňovania poslancov a aktivistov OcZ v Blatnom.
Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Blatné na nové funkčné obdobie.
Schválenie počtu poslancov OcZ v Blatnom na nové volebné obdobie.
Prerokovanie plnenia rozpočtu za I. polrok 2010 a úpravy rozpočtu obce.
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Annu Kubicovú a Rudolfa Rodného. Navrhnutý
program zasadnutia prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie č.:
73/2010 – 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 už v januári 2010, čaká odpoveď.
Uznesenie 68/2010 – Z – obecné zastupiteľstvo v Blatnom požiadalo starostu obce
zabezpečiť tabule so základnými povinnosťami návštevníkov cintorína, viacúčelového ihriska
a parku s detským ihriskom na Námestí Andreja Hlinku – zatiaľ nezabezpečené.
Pripomienky:
– k akému termínu bude uvoľnený obecný byt, aby pred začiatkom školského roku ho bolo
možné vymaľovať a pripraviť pre nového učiteľa – kľúče od bytu starosta prevzal 12. 7. 2010,
pracovník z úradu práce je PN, po PN môže maľovať a pripravovať byt. Dovtedy je potrebné
vyspraviť omietku v kuchyni a na chodbe. Je potrebná nová podlahovina v kuchyni, opraviť
elektroinštaláciu boilera na TÚV, dokúpiť zariadenie kuchyne.
– v akom štádiu je riešenie závad na streche základnej školy. Požiadali sme o opravu
označených miest a zabezpečenie vymaľovania zatečených priestorov.
– zastupiteľstvo požiadalo starostu a JUDr. Kovačiča o prepracovanie zmlúv a prerokuje
na ďalšom zasadnutí OcZ – starosta obce navrhol odložiť prerokovanie na septembrové
zasadnutie OcZ z dôvodov dovoleniek a krátkosti času na prípravu.
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– prerokovanie zápisov do kroniky odložené na minulom zasadnutí OcZ starosta obce
rovnako navrhol presunúť na septembrové zasadnutie.
3. Pripomienky občanov a poslancov
Ivana Benkovská – požiadala, aby bol vykosený kanál Mrázová dolina, upozornila, že pri
väčšom odbere tečie kalná voda a požiadala o výmenu krytu kanalizačnej šachty pri dome s.
č. 466. starosta odpovedal, že kanál Mrázová dolina sa začína kosiť vo štvrtok, doteraz kosili
dvakrát cintorín a po obci. Uviedol, že preverí, kedy sa naposledy odkaľovala vodovodná sieť
(podľa zápisu v prevádzkovej knihe 24.6.2010), ak by to bolo viac ako tri mesiace nariadi
odkalenie. Kryt vymeníme za rovnaký ako bol pôvodný.
Mgr. Katarína Takáčová – položila otázku, prečo sa ešte nepokračuje v dostavbe Materskej
školy. Starosta uviedol, že sa nepokračuje z dôvodu nedostatku financií.
Anna Kubicová – uviedla, že na studni pri Vachovi, niekto neustále odsúva poklop, čím
vzniká nebezpečie, že tam môže padnúť dáke dieťa. Požiadala o zasypanie studne.
Mária Bachratá – upozornila, že ešte stále nebola odstránená zákazová dopravná značka
na Štefánikovej ulici. Spoločne aj s p. Búriovou, Takáčovou žiadali, aby sa robilo niečo
s dopravným značením, pretože po Chorvátskej ulici chodí enormne veľa aút a mnohé z nich
aj neprimeranou rýchlosťou na jestvujúcu cestu. Starosta uviedol, že na prisľúbenú
demontáž zabudol, v stredu 21. 7. 2010 ju nechá odmontovať.
Ing. Miloslav Onofrej – potvrdil slová predchádzajúcich pripomienkujúcich, uviedol, že už
pred 12 rokmi žiadal spomaľovacie ostrovčeky na vstupoch do obce, navrhol na úsekoch,
kde často chodia vozidlá zvýšenou rýchlosťou montovať spomaľovače, požadovať od
správcov ciest (SSC, VÚC), Ministerstva dopravy montáž radaru, spomaľovacích ostrov –
čekov a udeľovať pokuty za neoprávnené parkovanie.
Peter Šarmír – informoval obecné zastupiteľstvo, že v piatok sa konala mimoriadna schôdza
futbalového klubu, kde odstúpil doterajší výbor FK a bol zvolený nový, štatutárnymi
zástupcami sa stali Peter Šarmír a Marián Dugovič. Oboznámil zastupiteľstvo
s katastrofálnym stavom budovy šatní futbalového klubu. Požiadali o pomoc na opravu šatní
a prevádzku celého ihriska.
MUDr. Milan Brodzianský – dodal, že je nutné aby obec zabezpečila pracovníka, ktorý by
zabezpečoval práce v šatniach a na ihrisku – hospodára, čo požaduje aj nový tréner „A“
mužstva.
Vojtech Horváth – požiadal aj o pomoc na prehĺbenie studne a ponorné čerpadlo, aby sa z
nej mohlo ihrisko polievať, pretože pri polievaní z potoka sa rýchlo kazia čerpadlá, je to veľmi
nákladné. Starosta uviedol, že v roku 1995 osobne čistil studňu, mala malú výdatnosť,
nestačila ani na vodovod v šatniach, čerpadlo sa rovnako stále kazilo, pretože každé
čerpadlo vyžaduje odbornú a neustálu starostlivosť, doťahovanie upchávok a potom nie je
problém aby vydržalo dlhšie. Odporučil prečistiť saciu betónovú rúru v potoku a z nej čerpať
vodu na polievanie ihriska. Členovia zastupiteľstva uviedli, že sa budú snažiť zachovať
v rozpočte schválený transfer pre futbalový klub, vedenie FK musí však uznať, že v čase
krízy a podľa prognóz poskytnutých prostriedkov z výnosu daní musí aj obecné zastu piteľstvo šetriť, aby mohla obec riadne fungovať.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Doplnenie uznesení o predaji pozemku p. č. 2454/5 a zámene pozemku p. č. 2454/15
Božene Takácsovej
Uznesenie 74/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom potvrdzuje a dopĺňa uznesenia o zámene pozemku
2454/15, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 149 m2 za ½ podiel v pozemku p. č. 402/84
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schválenú uznesením 91/2008 – Z, zo dňa 15.10.2008 a predaj časti pozemku p. č. 2454/5
schválený uznesením 46/2010 – Z, zo dňa 23.4.2010 žiadateľke Božene Takácsovej.
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zámenu pozemku 2454/15, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 149 m2 za ½ podiel v pozemku p. č. 402/84 s Boženou Takácsovou,
bytom Hradská, Blatné.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č 2454/5, záhrady vo
výmere 200 m2 v cene 10,– €/ m2 Božene Takácsovej. Žiadateľka uhradí kúpnu cenu za
pozemok p. č. 2454/5 vo výške 2 000,- € a poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66, – €.
4.2. Žiadosť Milana Šaliho a manželky Malvíny o odkúpenie pozemku p. č. 1661/37 vo
výmere 618 m2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 75/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenia č.28/2010 – Z a 39/2010 – Z o predaji
pozemku p. č. 1661/37, trvalé trávne porasty vo výmere 618 m2, kupujúcim Ing. Erike
Vitálošovej a manželovi Petrovi Vitálošovi z dôvodu odstúpenie kupujúcich od kúpy.
Uznesenie 76/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/37 trvalé trávne
porasty, vo výmere 618 m2 na ulici Pažiť Milanovi Šálimu a manželke Malvíne Šáliovej,
bytom Česká, Galanta v cene 73,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo
výške 45 114,– €. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.2. Žiadosť Karola Kloknera a manželky o odkúpenie pozemku p. č. 1661/41,vo výmere
476 m2 + ½ z pozemku p. č. 1661/39 vo výmere 148 m2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 77/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/41, trvalé trávne
porasty, vo výmere 476 m2 v cene 73,- €/m2 a ½ z pozemku p. č 1661/39, trvalé trávne
porasty vo výmere 148 m2 v cene 67,- €/m2 na ulici Pažiť prostredníctvom hypotekárneho
úveru Karolovi Kloknerovi a manželke Kataríne Kloknerovej, bytom Bieloruská, Bratislava.
Celková kúpna cena pozemkov je stanovená vo výške 39 706,– €. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške
66,- €.
4.3. Žiadosť neziskovej organizácie ATLAS, Jelačičova 8, 821 08 Bratislava o povolenie
zriadenia prevádzky prázdninového internetového klubu v priestoroch Klubu OROL
Blatné a schválenie otváracích hodín.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 78/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá schválenie zriadenie prevádzky prázdninového
internetového klubu v priestoroch klubu Orol Blatné a prevádzkových hodiny podľa
predloženého návrhu neziskovej organizácii ATLAS, n.o., Jelačičova 8, 821 08 Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo žiada Klub Orol Blatné a ATLAS, n.o. zistiť a predložiť vyjadrenia
zainteresovaných organizácií k možnostiam prevádzky internetového klubu.
4.4. Žiadosť Ing. Fedora Holčíka a manželky MUDr. Zuzany Holčíkovej o odkúpenie časti
pozemku p. č. 404/5 vo výmere cca 250 m2.
Písomná žiadosť.
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Uznesenie 79/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 404/5, zastavané
plochy a nádvoria, reg. „C“, vo výmere cca 250 m2 Ing. Fedorovi Holčíkovi a manželke MUDr.
Zuzane Holčíkovej, bytom Kuklovská, Bratislava, v cene 15,- €/m2. Celková kúpna cena
pozemku bude stanovená po predložení geometrického plánu, ktorý zabezpečia žiadatelia
na svoje náklady. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
5. Schválenie platu hlavnej kontrolórky a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
Písomný materiál.
Uznesenie 80/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat hlavnej kontrolórky vo výške 252 EUR, 40
centov, s účinnosťou od 7.6.2010.
Uznesenie 81/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na II. polrok 2010.
6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a aktivistov OcZ v Blatnom
Písomný materiál
Uznesenie 82/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predložený návrh odmeňovania poslancov
a aktivistov OcZ v Blatnom.
7. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Blatné na nové funkčné obdobie
Uznesenie 83/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje na volebné obdobie rokov 2010 – 2013 plný
úväzok starostu obce.
8. Schválenie počtu poslancov OcZ v Blatnom na nové volebné obdobie
Uznesenie 84/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje na volebné obdobie 2010 – 2013 počet 9 po –
slancov Obecného zastupiteľstva v Blatnom, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode.
9. Prerokovanie plnenia rozpočtu za I. polrok 2010 a úpravy rozpočtu obce.
Uznesenie 85/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2010
a schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré je prílohou
tohto uznesenia.
10. Rôzne.
10.1. Návrh starostu obce na príspevok obciam postihnutým povodňami.
Starosta obce navrhuje vyčleniť na pomoc obciam postihnutým povodňami sumu
805,- €, t. j 0,50 € na obyvateľa obce, buď priamo niektorej z postihnutých obci, alebo
do fondu solidarity ZMOSu.
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Uznesenie 86/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie pomoci do Fondu solidarity ZMOS
na odstránenie následkov povodní pre postihnuté obce vo výške 500,- €.
10.2. Informácia o priebehu výstavby “Revitalizácia časti obce Blatné“
Práce napredujú síce o niečo pomalším tempom ako sme predpokladali, ale robí sa
stále. Návrh na úpravu projektu bol podaný. Celkové výdavky obce na projekt budú cca
26 000,- €. Okrem toho sme zistili, že v technickej správe sa uvádza posuvná brána na
školský dvor, ale vo výkaze výmer nie je, takže aj tú budeme musieť robiť na vlastné
náklady. V technickej správe sa uvádzajú bezbariérové prístupy na OcÚ a do ZŠ
v pôvodných výškach – čo nie je možné – musia byť tak ako sa robia. Bola predložená
ďalšia faktúra za predošlý mesiac 01/11/6560 vo výške 81 269,04 €. V zmysle prijatého
uznesenia z roku 2008 ich úhradu musí schváliť aj OcZ. Výkazy prác a faktúry boli
kontrolované stavebným dozorom a starostom obce. Starosta obce zároveň požiadal,
aby boli faktúry za Revitalizáciu... vyňaté spod uznesenia 80/2008 zo dňa 15.10.2008.
Už minulý týždeň bol zaslaný v elektronickej forme výkaz vykonaných prác za mesiac
jún, po odsúhlasení zašlú faktúru (vo výške 51 821,54 € bez DPH – faktúra s DPH
61.667, 63 €, - 10% zádržné zo sumy bez DPH, takže bude 56 485,48 €).
Uznesenie 87/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o priebehu výstavby stavby
„Revitalizácia časti obce Blatné“ podanú starostom obce.
Uznesenie 88/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úhradu faktúry 01/11/6560 vo výške 81 269,04
€ dodávateľovi stavby spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o..
9.3. Návrh Ing. Onofreja na odovzdanie vybudovaného vodovodu a kanalizácie v obytnej
zóne Čatajská cesta do nájmu obce.
Obecné zastupiteľstvo pre pokročilý čas odložilo prerokovanie tohto návrhu na ďalšie
zasadnutie OcZ.
10. 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
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