Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 17.9.2010 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom
Prítomní: Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana
Benkovská, JUDr. Marek Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína
Takáčová – poslanci, Ing. Erika Vitálošová – hl. kontrolórka
Ospravedlnený: Štefan Fiala,
Občania: Štefan Naďovič, Ing. Miloslav Onofrej, Vojtech Horváth, MUDr. Milan Brodzianský,
Peter Šarmír, Marián Dugovič, Karol Bauer, Adrián Marcina, Jozef Schenk,
Adriana Keratová, Mgr. Marián Gajdošík, Ing. Silvia Žákovicová, Ing. Marián
Žákovic, Mgr. Róbert Čičmanec, Lenka Mišáková, Mgr. Jozef Slezko
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.
Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia – starosta obce.
Plnenie programového rozpočtu obce za I. polrok 2010 – monitorovacia správa.
Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení).
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Katarínu Takáčovú a Ivanu Benkovskú.
Navrhnutý program zasadnutia prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté
uznesenie č.: 88/2010 – 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 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 – návrh textov predkladáme na
schválenie, po schválení dáme vyhotoviť.
Uznesenie 89/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje návrh textov návštevných poriadkov parku
a detského ihriska na Námestí Andreja Hlinku, viacúčelového ihriska na školskom dvore
a správny poriadok cintorína na tabule, ktoré budú vyvesené v spomínaných objektoch.
Uznesenie 78/2010 – Z – obecné zastupiteľstvo v Blatnom odložilo 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 požiadalo Klub Orol Blatné a ATLAS,
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n.o. zistiť a predložiť vyjadrenia zainteresovaných organizácií k možnostiam prevádzky
internetového klubu – Klub Orol Blatné sa rozhodol nezriaďovať internetový klub na
komerčnej báze.
Uznesenie 90/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie 78/2010 – Z o prevádzkovaní internetového
klubu v priestoroch klubu Orol Blatné na základe odstúpenia neziskovej organizácie ATLAS,
n.o od zámeru prevádzkovať internetový klub na komerčnej báze.
Z pripomienok:
– zastupiteľstvo požiadalo starostu a JUDr. Kovačiča o prepracovanie zmlúv o prechode
kanalizácie cez súkromné pozemky v II. etape výstavby a prerokuje – s JUDr. Kovačičom
sme sa k tomuto nestretli a nepripravili – dohodnutý termín realizácie – nasledujúci
týždeň t. j. 20 . – 25. 9. 2010
– prerokovanie zápisov do kroniky odložené na minulom zasadnutí OcZ starosta obce
rovnako navrhol presunúť na septembrové zasadnutie – požiadať o predloženie na
zasadnutie v októbri 2010.
– zasypanie studne pri Vachovi – zatiaľ neurobené – urýchlene zabezpečiť.
– odstránenie zákazovej dopravnej značky na Štefánikovej ulici – značka odstránená podľa
prísľubu 21.7.2010.
– spomaľovacie ostrovčeky na vstupoch do obce – požadovať od správcov ciest (SSC,
VÚC), Ministerstva dopravy montáž radaru, spomaľovacích ostrovčekov a udeľovať pokuty
za neoprávnené parkovanie – bolo viackrát žiadané a udeľovaná pokuta.
– obec zabezpečiť pracovníka, ktorý by vykonával práce v šatniach a na ihrisku – FK
nepredložil návrh na pracovníka z radov nezamestnaných, ktorého by sme mohli zamestnať.
Uznesenie 91/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prijatie pracovníka Karola Sobotoviča na
verejno – prospešné práce podľa § 51i zákona o zamestnanosti od možného dátumu
nástupu.
3. Pripomienky občanov a poslancov
Ivana Benkovská – upozornila na možnosť prijatia nezamestnaných absolventov
na
obecný úrad na polovičný pracovný úväzok s príspevkom od úradu práce. Navrhla, aby obec
zamestnala aspoň jednu absolventku.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Marianny Tuššovej o jednorazový finančný príspevok
Písomná žiadosť
Uznesenie 92 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie jednorazového finančného
príspevku vo výške 36,62 € Marianne Tuššovej na nákup zdravotníckej pomôcky –
antidekubitačnej sedačky do invalidného vozíka.
4.2. Žiadosť Norberta Sollára o odkúpenie pozemku p. č. 1661/42 vo
výmere 600 m2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 93 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/42 trvalé trávne
porasty, vo výmere 600 m2 na ulici Pažiť Norbertovi Sollárovi, bytom Sitnianska ulica, Nitra
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v cene 73,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 43 800,– €. Kupujúci
uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.3. Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov Blatné o pridelenie malej miestnosti
v Obecnom klube.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 94/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje pridelenie malej miestnosti a pivnice v obecnom
klube Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom.
4.4. Žiadosť Mgr. Róberta Čičmanca a manželky Žanety o odkúpenie časti obecného
pozemku 402/2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 95/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere cca 250 m2 Mgr. Róbertovi Čičmancovi a manželke Žanete
Čičmancovej, v cene 25,- €/m2 a so zriadením vecného bremena na vybudované
kanalizačné potrubie. 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
132,- € (vklad a vecné bremeno).
4,5. Žiadosť Daniela Rimku o prenájom bytových priestorov

Písomná žiadosť

Uznesenie 96/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje pridelenie obecného bytu do prenájmu
Danielovi Rimkovi, trvale bytom Trenčín na dobu určitú – do 31. 7. 2011. Po uplynutí doby ak
sa nájom prehodnotí, podľa potreby obce.
4.6. Riešenie záležitosti spolupráce FK Družstevník Blatné a KK Blatné.
Písomná žiadosť.
Po obdržaní tejto žiadosti som požiadal predsedov oboch klubov, aby poslali svoje
návrhy na spoluprácu pri využívaní priestorov futbalového ihriska. Žiaden návrh
neprišiel. Starosta obce po založení kynologického klubu navrhoval, aby si klub
vybudoval svoje priestory na bývalom smetisku, zastupiteľstvo rozhodlo, že môžu
spolupracovať na ihrisku. Teraz prichádza k treniciam, kvôli využívaniu, zastupiteľstvo
má riešiť spory medzi klubmi. Starosta obce potvrdzuje svoje doterajšie stanovisko,
zastupiteľstvo môže zaujať svoje. Predstavitelia klubov by mali predložiť písomne svoje
návrhy, zastupiteľstvo môže poveriť komisiu výstavby a ochrany verejného poriadku, či
vytvoriť dočasnú komisiu,
aby v mene zastupiteľstva prijala závery k sporom
a využívaniu ihriska.
Uznesenie 97/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada vedenia FK Družstevník Blatné a Kynologického
klubu Blatné rešpektovať doterajšiu dohodu na obdobie do 20.3.2011.
5. Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia.
Informáciu podal starosta obce
Uznesenie 98/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o podnikateľskej činnosti obce
v oblasti vodovodu a kanalizácie.
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6. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce za I. polrok 2010
Písomný materiál. Dňa 31. 8.2010 bolo zvolané zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Blatnom, z dôvodu informovania o sprenevere obecných finančných prostriedkov
ekonómkou obce. Zápis zo zasadnutia nebol robený z dôvodu, že zastupiteľstvo nebolo
uznášania schopné a v podstate malo iba informačný charakter. Starosta obce informoval
poslancov o približnej výške škody (cca 48 000,- €), podaní trestného oznámenia,
neprítomných telefonicky. Vykonáva sa hĺbková kontrola, po jej skončení budeme vedieť
akú škodu ekonómka spôsobila. Z uvedeného dôvodu zastupiteľstvo požiadalo odložiť
prerokovanie plnenia rozpočtu za I. polrok 2010. Zároveň predkladáme monitorovaciu
správu programového rozpočtu na roky 2010 – 2012, ktorá musí byť v rámci prijatých
opatrení zaslaná na NKÚ.
Uznesenie 99/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie monitorovaciu správu programového
rozpočtu obce Blatné k 30.6.2010.
7. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení).
Starosta obce navrhol udeliť cenu obce Blatné za rok 2010 Jozefovi Milošovičovi, nášmu
rodákovi, momentálne s trvalým pobytom vo Veľkom Bieli za reprezentáciu obce v zahraničí
a pomoc pri rozvíjaní družobných stykov najmä s Rakúskym futbalovým mužstvom
športových novinárov. Zároveň navrhol udeliť Čestné občianstvo obce Jozefovi Szivekovi, in
memoriam za nadviazanie a dlhodobé rozvíjanie družobných stykov Pávieho krúžku
v Mlynkoch s DH Šarfianka a obcou Blatné. Ocenenie je potrebné odovzdať manželke
zosnulého Kataríne Szivekovej. Členovia zastupiteľstva navrhli udeliť Cenu obce Františkovi
Danišovi, Jozefovi Milošovičovi Cenu starostu obce a Čestné občianstvo obce aj Mgr. Márie
Dudíkovej, ktorá v obci pôsobila ako učiteľka 38 rokov a v tomto roku odišla do dôchodku.
Uznesenie 100/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenení obce Blatné za rok 2010:
a) Cenu obce Blatné Františkovi Danišovi za dlhoročné vedenie Dobrovoľného hasičského
zboru Blatné, s darom v hodnote cca 100,- €.
b) Cenu starostu obce Blatné Jozefovi Milošovičovi za reprezentáciu obce v zahraničí
a pomoc pri rozvíjaní medzinárodných družobných vzťahov, s darom v hodnote cca 80,- €.
c) Čestné občianstvo obce Blatné Jozefovi Szivekovi, in memoriam, dlhoročnému vedúcemu
Pávieho krúžku v Mlynkoch za nadviazanie a rozvíjanie družobných stykov medzi Pávím
krúžkom, DH Šarfianka a obcou Blatné, s darom v hodnote cca 100,- €.
d) Čestné občianstvo obce Blatné Mgr. Márie Dudíkovej, za dlhoročné pôsobenie na
Základnej škole v Blatnom pri príležitosti odchodu do dôchodku, s darom v hodnote cca 100,€.
8. Rôzne.
8.1. Predaj obecného požiarneho vozidla.
DHZ navrhol odpredaj jedného požiarneho vozidla. Napriek tomu, že ich je staršie, je
v lepšom technickom stave navrhli odpredať momentálne obecné a ich by previedli na
obec. Prostriedky získané predajom chcú použiť na vlastnú činnosť DHZ.
Uznesenie 101 /2010 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj obecného požiarneho vozidla –
striekačka Karosa CAS 25 – RTHP, výrobné číslo vozidla 709, rok výroby 1982, výrobné
číslo motora 8132/8207/092, evidenčné číslo SC – 104 AR v cene 2 000,- Eur.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prevod požiarneho vozidla DHZ – striekačka
Karosa CAS 25 – RTHP, výrobné číslo vozidla 709, rok výroby 1975, výrobné číslo
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motora 120062 309, evidenčné číslo SC – 146 BM do vlastníctva obce za prostriedky
získané odpredajom obecného požiarneho vozidla vo výške 2 000,- Eur.
8.2. Návrh Ing. Onofreja na odovzdanie vybudovaného vodovodu a kanalizácie v obytnej
zóne Čatajská cesta na prevádzkovanie do nájmu obce.
Starosta obce, ako odborne spôsobilá osoba pre prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie
navrhuje prevziať vodovod do bezplatného nájmu s tým, že obec sa bude starať
o vybudované dielo, zabezpečovať opravy na svoje náklady a zároveň účtovať vodné
(po vybudovaní kanalizácie aj stočné). Ak budú náklady na prevádzkovanie prekračovať
výnosy (pri vode), budú vodovod a kanalizácia vrátené na prevádzkovanie vlastníkovi.
Uznesenie 102/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prevzatie vybudovaného vodovodu a kanalizá –
cie v obytnej zóne Čatajská cesta na prevádzkovanie do bezodplatného nájmu obce. Ak
budú náklady na prevádzkovanie prekračovať výnosy budú vodovod a kanalizácia vrátené
na prevádzkovanie vlastníkovi Ing. Miloslavovi Onofrejovi. V prípade používania vlastných
studní bude stočné účtované podľa smerných čísel spotreby v zmysle zákona, rovnako ako
v celej obci.
8.3. Informácia o priebehu výstavby “Revitalizácia časti obce Blatné“
Práce sú takmer ukončené, treba ešte upraviť svahy na ulici A. Végha, poopravovať
narušenú zatrávňovaciu dlažbu, doplniť lavičku do autobusovej čakárne, upraviť terén
pri ČOV odkiaľ brali ornicu na parkové úpravy. Zároveň budeme požadovať odburinenie
trávnikov, náhradu fošní na lávke za dubové. Zatiaľ ešte stále nemáme schválenú
zmenu projektu. Po prevoze panelov spred Naďoviča upravíme na vlastné náklady aj
jeho priedomie a doplníme zeminu pred Martišovičom – následok budovania kanalizá –
cie – nebolo zahrnuté v projekte. Zároveň sme upravili vchod do MKS a priestor pri
Základnej škole medzi hlavným a bočným vchodom starou dlažbou z chodníkov. Keďže
dodávateľ tu už nemal stroje, s UNC nám bezplatne pomohol Martin Kubica. Museli sme
dokúpiť do MKS kamenivo pod dlažbu (cca 200,-€). Dňa 6. 9. som zaslal email
s požiadavkou udelenia súhlasu na úhradu faktúry. Po obdržaní 4 kladných odpovedí
som dal súhlas na úhradu – treba prijať uznesenie. V súvislosti s výstavbou podala
sťažnosť Ing. Silvia Žákovicová s manželom, že v čase dažďa majú v ich vjazde do
domu stojacu vodu a nánosy blata. Po úprave terénu od cesty im na vjazd nateká iba
voda z ich strechy, čo manžel prisľúbil riešiť odvedením väčšej časti vôd na svoj
pozemok. Manželia Žákovicoví požiadali o stanovenie komisie na posúdenie.
Uznesenie 103/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zvolať rokovanie projektanta,
dodávateľa stavby, stavebného dozora, zástupcov obecného zastupiteľstva a Ing. Silviu
Žákovicovú a manžela Ing. Mariána Žákovica na vyriešenie odtoku vody z vjazdu od ich
domu.
Termín: do 24.9.2010
Uznesenie 104/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o priebehu výstavby stavby
„Revitalizácia časti obce Blatné“ podanú starostom obce.
Uznesenie 105/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úhradu faktúry 01/11/6591 vo výške 55 883,10
€ dodávateľovi stavby spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o..
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8.4. Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu kúrenia
v MKS Blatné.
Žiadosť predniesol predseda STK Vojtech Horváth.
Členovia obecného zastupiteľstva v diskusiu o poskytnutí príspevku uviedli, že nemôžeme
robiť iné práce ako máme prvoradú úlohu – dokončenie nadstavby Materskej školy
Uznesenie 106/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá schválenie poskytnutia príspevku na
rekonštrukciu kúrenia v MKS, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov aj na prioritnú
dostavbu materskej školy.
8.5. Požiadavky Základnej školy v Blatnom
Požiadavky na obecné zastupiteľstvo o pomoc pri riešení problémov základnej školy
predniesol riaditeľ školy Mgr. Jozef Slezko.
– potrebuje vysokozdvižnú plošinu na opravu okien na schodiskách,
– pripomenul potrebu znovu požiadať o zabezpečenie úhrady nákladov na maľovanie tried
následkom zatečenia strechy,
– požiadal o zápis zo stretnutia komisie kultúry, mládeže školstva a športu so Zuzanou
Székelyovou pri riešení jej podnetu,
– informoval o plánovanej oslave 50. výročia otvorenia terajšej školy a požiadal obec
o príspevok k zabezpečeniu osláv.
Uznesenie 107/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie príspevku do 200,- € k oslave 50.
výročia uvedenia ZŠ Blatné do prevádzky.
Ostatné požiadavky bude zabezpečovať starosta obce, zápis predloží predsedníčka komisie
kultúry, mládeže, školstva a športu Mgr. Katarína Takáčová.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.

Overovatelia:
Mgr. Katarína

Takáčová

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

Ivana

Benkovská

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

Milan Šarmír
starosta

Originály zápisníc podpísané.
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