Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 15.10.2010 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: Vojtech Horváth, Štefan Horváth, Karol Bauer, Jozef Milošovič, Mgr. Róbert
Čičmanec,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Pripomienky občanov a poslancov.
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Zhodnotenie plnenia volebných programov (starosta, poslanci).
Správa o kontrole účtovníctva obce Blatné za obdobie január 2007 – august 2010.
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Emila Bosáčika a Štefana Fialu. Navrhnutý
program zasadnutia prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie č.:
107/2010 – 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 – p. Hulík požiadaný o vyhotovenie
tabúľ.
Uznesenie 103/2010 – Z – obecné zastupiteľstvo v Blatnom požiadalo 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 – stretnutie bolo v stanovenom termíne do 24. 9., bez
projektanta – dodávateľ prisľúbil upraviť terén tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu vjazdu
Z pripomienok:
–
zasypanie studne pri Vachovi – urobené.
– možnosť prijatia nezamestnaných absolventov na obecný úrad na polovičný pracovný
úväzok s príspevkom od úradu práce – prijatá Barbora Vargová.
Potreby ZŠ Blatné, o ktoré požiadal riaditeľ ZŠ, Mgr. Jozef Slezko:
– potrebuje vysokozdvižnú plošinu na opravu okien na schodiskách – urobené 14.10.2010
– pripomenul potrebu znovu požiadať o zabezpečenie úhrady nákladov na maľovanie tried
následkom zatečenia strechy – požiadané 14.10.2010
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–
–

požiadal o zápis zo stretnutia komisie kultúry, mládeže, školstva a športu so Zuzanou
Székelyovou pri riešení jej podnetu – odovzdané 22.9.2010
informoval o plánovanej oslave 50. výročia otvorenia terajšej školy a požiadal obec
o príspevok k zabezpečeniu osláv – pamätné listy odovzdal zástupca starostu obce,
príspevok poskytnutý.

3. Pripomienky občanov a poslancov
Ivana Benkovská – požiadala o zabezpečenie opravy odtoku vody zo zadnej časti strechy
od dvora OcÚ na Obecnom klube.
JUDr. Marek Kovačič
– dopočul sa o rekonštrukcii v MKS (výmena svietidiel, okien, kúrenia), položil otázku, či sú
tieto práce povolené – starosta uviedol, že s vlastníkom budovy o tomto hovorili, predloží
písomnú žiadosť o súhlas na rekonštrukciu. Rekonštrukciou je sledované zníženie
prevádzkových nákladov na budovu;
– informoval sa o spolupráci s chorvátskou obcou Desinič, či boli podniknuté kroky
k nadviazaniu spolupráce. Starosta odpovedal, že zatiaľ neboli podniknuté žiadne kroky,
súčasná finančná situácia ani nedáva predpoklady na rozširovanie okruhu spolupráce
s inými obcami;
– informoval o možnostiach priestorov pre kynologický klub. Priestory bývalého smetiska
sú podľa predsedu KK malé, hovorili o možnosti za vodojemom poľnohospodárskeho
družstva. Starosta uviedol, že tam nie je prístupová cesta, predsa len vhodnejšie by boli
priestory pod halou PD, kde bolo smetisko, terén po úprave aj za pomoci členov KK by
mali vyhovovať, nezaberie sa používaná orná pôda a skultúrni sa priestor bývalého
smetiska.
– pri návšteve obecného úradu a podľa vyjadrení viacerých občanov zistil, že bývalá
ekonómka obce A. Augustovičová sa zdržuje v priestoroch zamestnancov. Požiadal, aby
jej bol prístup do týchto priestorov zamedzený. Starosta uviedol, že na obecný úrad je
prizývaná z dôvodu vysvetlenie nových účtovných postupov ekonómke, ktorá sa vrátila
z materskej dovolenky.
Katarína Takáčová
– požiadala o odvoz stavebného a biologického odpadu od plota školského dvora na
Školskej ulici.
– vzniesla výhradu na stav prác revitalizácie hlavnej ulice, nakoľko trávnaté plochy sú silne
zaburinené a od posledného zastupiteľstva nenastala žiadna náprava.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Júlie Báriovej o odkúpenie pozemku p. č. 1661/40 vo výmere 424 m2.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 108 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/40 trvalé trávne
porasty, vo výmere 424 m2 na ulici Pažiť Júlii Báriovej, bytom Tehelná ulica, Senec v cene
73,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 30 952,– €. Kupujúca
uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške, za zrýchlený vklad 265,50 €.
4.2. Žiadosť Patrika Bakuša o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
Písomná žiadosť.
Uznesenie 109 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
Patrikovi Bakušovi vo výške 16,50 € – poplatku za vybavenie občianskeho preukazu.
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4.3. Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné o poskytnutie finančnej dotácie.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 110 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov Stolnotenisovému klubu Blatné na rekonštrukciu kúrenia v MKS. Výška
transferu bude spresnená po úprave rozpočtu obce, podmienená predložením projektovej
dokumentácie úpravy plynu a revíznej správy plynu.
4.4. Žiadosť hlavnej kontrolórky obce Ing. E. Vitálošovej o súhlas na vykonávanie
podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 111 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie súhlasu na vykonávanie podnika teľskej a inej zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórke obce Ing. Erike Vitálošovej.
4.5. Výpoveď nájomnej zmluvy Ing. Marty Tuššovej a Karola Tušša na pozemok p. č. 2165.
Písomná výpoveď
Pozemok p. č. 2165 nebol a nie je vo vlastníctve obce, je vedený len na evidenčnom liste
obce. Všetkých vlastníkov nepoznáme, známych je 7 spoluvlastníkov, bude potrebné ich
vyzvať udržiavať pozemok.
Uznesenie 112 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie žiadosť Ing. Marty Tuššovej a Karola
Tušša o ukončenie nájmu pozemku reg. „C“ p. č. 2165, zastavané plochy vo výmere 446 m2.
Nájom bol schválený uznesením č. P – 12/1992, písm. g.. Medzičasom bolo zistené, že
pozemok nie je obecný, preto obec s nim nemôže disponovať, a preto výpoveď považuje za
bezpredmetnú.
4.6. Doplnenie uznesenia o predaji pozemku Ing. Holčíkovi a manželke MUDr. Holčíkovej
Predaj pozemku bol schválený uznesením 79/2010 – Z, predložený GP, výmera
odkupovaného pozemku p. č. 404/42 je 251 m2.
Uznesenie 113 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj pozemku reg. “C“ p. č. 404/42,
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 251 m2 Ing. Fedorovi Holčíkovi a manželke MUDr.
Zuzane Holčíkovej, bytom Kuklovská, Bratislava, v cene 15,– €/m2. Celková kúpna cena
pozemku je 3 765,– €. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh
na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
5. Zhodnotenie plnenia volebných programov (starosta, poslanci).
Uznesenie 114 /2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie zhodnotenie plnenia volebných
programov starostu obce a poslancov.
7. Správa o kontrole účtovníctva obce Blatné za obdobie január 2007 – august 2010 .
V súvislosti so spreneverou finančných prostriedkov ekonómkou obce a podaním
trestného oznámenia vykonala hlavná kontrolórka obce kontrolu účtovníctva od januára 2007
do augusta 2010. Písomná správa priložená k zápisnici.
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Uznesenie 115/2010 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Správu o kontrole účtovníctva obce
Blatné za obdobie január 2007 – august 2010 podanú kontrolórkou obce Ing. Erikou
Vitálošovou.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce požiadať okresný súd v Pezinku
o vydanie predbežného opatrenia na zablokovanie majetku bývalej ekonómky obce Adriany
Augustovičovej.
Uznesenie 116/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie mimoriadnej odmeny Hlavnej
kontrolórke obce Ing. Erike Vitálošovej vo výške 2 000,– € za vykonanie kontroly účtovníctva
obce Blatné za obdobie január 2007 – august 2010 a Anne Kubicovej vo výške 100,– €, za
pomoc pri výkone kontroly.
8. Rôzne.
8.1. Schválenie rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Blatnom
Predložený písomný návrh.
Uznesenie 117/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Blatnom v zmysle novelizácie zákona o obecnom zriadení.
10. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.

Overovatelia:
Emil

Bosáčik

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

Štefan

Fiala

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

Milan Šarmír
starosta

Originály zápisníc podpísané.
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