Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
21. 01. 2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Katarína Takáčová – starostka obce, – poslanci
Občania: Stanislava Kubicová

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zloženie sľubu poslanca
4. Pripomienky poslancov a občanov
5. Plán a program zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom na rok 2011
6. Úprava Štatútu obce Blatné
7. Doplnenie komisií o aktivistov
8. Žiadosti fyzických a právnických osôb
9. Rôzne
10. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určila Stanislavu Kubicovú, za overovateľov
zápisnice
Vojtecha Nezhodu a Mgr. Róberta Čičmanca. Program bol schválený
s pripomienkami, poslankyňa Anna Kubicová žiadala o presunutie bodov programu bodu 8
na 4 a posunutie všetkých následných bodov.
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 133 /2010 – Z - obecné zastupiteľstvo v Blatnom odložilo prerokovanie VZN o
výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy na
rok 2011.
Uznesenie 135/2010 – Z uložilo vedúcim zamestnancom oboznámiť so „Zásadami
prešetrovania sťažností“ všetkých zamestnancov. Zásady boli zaslané riaditeľke MŠ
a vedúcej školskej jedálne. Zamestnancov OÚ oboznámila starostka.
Dňa 20.12.2010.Obecné zastupiteľstvo v Blatnom uložilo:
1. Predsedom všetkých komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na doplnenie komisií aktivistami z radov
občanov obce do každej komisie bude sa prerokovávať a schvaľovať v rámci bodu
podľa schváleného programu.
2. Predsedovi komisie pre mládež, školstvo a šport predložiť na nasledujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva návrhy zástupcov obce v rade základnej školy a materskej
školy.
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3. Zloženie sľubu poslanca
Vzhľadom na neprítomnosť Rudolfa Rodného na ustanovujúcom zasadnutí, je potrebné, aby
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
Uznesenie 1/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom konštatuje, že novozvolený poslanec obecného
zastupiteľstva Rudolf Rodný zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal:
0
4. Pripomienky poslancov a občanov
Pán Osvald :
- informoval sa o možnosti zámeny pozemku pod futbalovým ihriskom, z dôvodu, že
pozemok nie je vysporiadaný a mama je vlastníčkou časti pozemku. Poslanec JUDr. Pavol
Čičmanec prisľúbil vyriešenie vzniknutej situácie rodiny Osvaldovej.
- križovatka ulíc Školská, Glanec a Antona Vosátka nie je umiestnené dopravné značenie.
Ing. Pán Onofrej :
- navrhol osloviť povodie Dunaja za neporiadok v potoku, zvýšenej hladiny vody zo stromov,
chladničiek, sudov a atď.
- navrhol vyhlásiť verejnú súťaž na dobudovanie kanalizácie.
- upozornil na pokles cesty na Družtevnej ulici po kanalizácii
JUDr. Pavol Čičmanec :
- navrhol prerokovanie retardérov do obce.
- navrhol financovanie futbalového klubu.
JUDr. Marek Kovačič :
- informoval sa v akom stave je sprenevera obecných peňazí.
Anna Kubicová :
- upozornila opraviť VZN na domovskej stránke Blatné.
Poslanci navrhli do redakčnej rady z poslancov Jozefa Farkaša.
5. Plán a program zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom na rok 2011
Plán zasadnutí predložila na schválenie starostka obce - písomný materiál, tvorí prílohu
zápisnice. Pripomienky neboli vznesené.
Uznesenie 2/2011 - Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OcZ na rok 2011 podľa predloženého
návrhu.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal:
0

6. Úprava Štatútu obce Blatné
Uznesenie

3/2011 - Z

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Štatút obce Blatné.
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Za:
Proti:
Zdržal:

9
0
0

7. Doplnenie komisií o aktivistov
Na rokovaní OcZ 20.12.2010 bolo uložené predsedom komisíí
3. Predsedom všetkých komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na doplnenie komisií aktivistami z radov
občanov obce do každej komisie. Starostka obce navrhla do zloženia komisií ako
pre zefektívnenie a zpružnenie činnosti komisie a Obecného úradu ako tajomníčky
komisie zamestnankyne OcÚ.
4. Predsedovi komisie pre mládež, školstvo a šport predložiť na nasledujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva návrhy zástupcov obce v rade základnej školy a materskej
školy.
Uznesenie 4/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
predložených návrhov.

schvaľuje zloženie komisií a redakčnej rady podľa

- finančná, pre služby a obchod: Anna Kubicová - predseda, členovia : Ing. Vojtech
Nezhoda, Mgr. Róbert Čičmanec, aktivisti : Helena Ňaďovičová, Emil Bosáčik, Ing. Erika
Vitálošová.
- stavebná: Vojtech Milošovič - predseda, člen : Rudolf Rodný, aktivisti : Ing. Vlastimil
Tomašovič, Milan Šarmír, Jozef Knap.
- sociálna : Jozef Farkaš: predseda, člen : Anna Kubicová, aktivisti : Paula Nováková,
Monika Korenčiová, Stanislava Fialová, Štefan Fiala, Martin Tomčala.
- pre školstvo, kultúru a šport : Mgr. Patrik Milošovič : predseda, členovia : Jozef
Farkaš, Ing. Vojtech Nezhoda, aktivisti : Mgr. Pavol Gašaj, Marika Gregušová, Mgr.
Mária Jánska, Lukáš Sabo, Martin Milošovič, Mgr. Peter Špano.
- pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia : Mgr. Pavol Čičmanec :
predseda, členovia : JUDr. Róbert Čičmanec, Mgr. Patrik Milošovič.
- člen rady základnej školy : Jozef Kubica
- člen rady materskej škôlky : Ing. Vojtech Nezhoda
Za:
Proti:
Zdržal:

9
0
0

8. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
7.1. Žiadosť rodičovského združenia ZŠ Blatné o usporiadanie školského plesu.
Žiadosť predložila na schválenie starostka obce - písomný materiál, tvorí prílohu zápisnice.
Pripomienky neboli vznesené.
Uznesenie 5 /2011-Z
Za:
9
Proti:
0
Zdržal:
0
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Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatkov za použitie riadu a
prenájom inventára Rodičovskému združeniu pri ZŠ Blatné na Školský ples konaný
21. 01. 2011. Pri poškodení alebo strate inventáru Rodičovské združenie chýbajúci nahradí.
9. Rôzne.
9.1. Príspevok pre RZ Podunajsko.
Vzhľadom k tomu, že ešte nie je schválený rozpočet obce, starostka predkladá obecnému
zastupiteľstvu návrh na schválenie a úhradu členského príspevku za rok 2011 obce do
Regionálneho združenia obcí Podunajsko, Združenie miest a obcí Slovenska a úhradu
členského príspevku Združenia Zborov pre občianske záležitosti človek človeku v SR.
Uznesenie 6/2011-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje príspevok do RZ Podunajsko vo výške
0,20 € x počet obyvateľov – členský príspevok na rok 2011
0,05 € x počet obyvateľov – príspevok na propagáciu
0,10 € x počet obyvateľov – členský príspevok RVC
Za:
8
Proti:
1
Zdržal:
0
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje príspevok do ZMOS vo výške 227,22 €.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal:
0
Uznesenie 7/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje príspevok do Združenia ZPOZ vo výške
55,23 €.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal:
0
9.2. Žiadosť stolnotenisového klubu Blatné o poskytnutie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu MKS Blatné.
V roku 2010 STK Blatné realizovalo rekonštrukciu osvetlenia, kúrenia, výmenu okien
a vchodových dverí vo veľkej sále MKS na základe vysokej spotreby elektrickej energie
a plynu. Uznesením č 110/2010 – Z zo dňa 15.10.2010, bola schválená refundácia časti
vynaložených prostriedkov na základe predložených dokladov. Výška dotácie 2.500 € bola
upravená
Uznesením č. 125/2010 Z a
rozpočtovým opatrením, schváleným dňa
12.11.2010. Nakoľko niektoré činnosti boli uhradené z rozpočtu OcÚ sa o tieto čiastky
dotácia znižuje(60 € - projektová dokumentácia za plyn, 30 € - revízna správa na plyn a 200
€ - komín).
Uznesenie

8/2011-Z

a) Obecné
prostriedkov
2.210 €.
Za:
Proti:
Zdržal:

zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie transferu finančných
Stolnotenisovému klubu Blatné za rekonštrukciu kúrenia v MKS vo výške
9
0
0
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9.3. Žiadosť Stolnotenisového klubu o zriadenie stolnotenisového krúžku na ZŠ v Blatnom
(písomný materiál). Na návrh starostky sa žiadosť postupuje na posúdenie komisií pre
školstvo, kultúru a šport.
Uznesenie

9/2011-Z

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje do rady školy pre základnú školu Jozefa Kubicu,
do rady školy pre materskú školu Ing. Vojtecha Nezhodu.
Za:
Proti:
Zdržal:

9
0
0

9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončila starostka obce a poďakovala
prítomným za aktívnu účasť na rokovaní.

Zapísala:

Stanislava

Kubicová

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

Overovatelia: Ing. Vojtech

Nezhoda

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

Mgr. Róbert

Čičmanec

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

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce
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