Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
30.09.2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Katarína Takáčová – starostka obce, Jozef Kubica – zástupca starostu obce,
Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Vojtech Milošovič, , JUDr. Pavol Čičmanec, , Jozef
Farkaš, Ing. Vojtech Nezhoda, Ing. Erika Vitálošová
Ospravedlnení Mgr. Róbert Čičmanec, Mgr. Patrik Milošovič,
Zapisovateľ: Anežka Kissová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom
Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia – správca M. Šarmír
Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach
na prijatie detí do MŠ“
8. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok (účtovníčka, hl. kontrolór)
9. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení)
10. Informácia o stave MŠ
11. Rôzne
12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zasadnutia určila Anežku Kissovú, za overovateľov
zápisnice Jozefa Farkaša a Vojtecha Milošoviča. Navrhnutý program rokovania bol
upravený v bode č. 8 o správu kontrolórky obce, ktorý bol následne prítomnými schválený.
Posledné prijaté uznesenie č. 60/2011-Z.

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 23/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie nového očíslovania
inventára - T: 30.9.2011 viď uznesenie č. 61/2011-Z
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku. – v riešení, z dôvodu novely zákonníka práce, ktorá bude
zapracovaná
Uznesenie č. 34/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o zabezpečenie oplotenia vodojemu, prijaté na
základe pripomienky p. poslanca Milošoviča - vyriešené - sponzorsky
Uznesenie č. 37/2011-Z Žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk o stanovisko a prípadne
stanovenie podmienok predaja prístavby bývalého kina -v riešení
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Uznesenie č. 40/2011-Z
Žiadosť Eduarda Planka a Terézie Jánskej o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku
unikajúcej vody na miestnom cintoríne – v riešení
Uznesenie č. 61/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje presun spísania inventára majetku obce
k dátumu 31.12.2011.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal: 1
Kontrola pripomienok:
Pripomienka pána poslanca Vojtecha Milošoviča ako treba postupovať v zmysle stavebného
zákona o vyriešenie zbúrania rodinného domu rodiny Tavaliovej na ulici M.R. Štefánika. Po
vykonanej prehliadke je nutné doložiť písomné vyjadrenie statika, na základe ktorého môže
stavebný úrad vydať búracie povolenie – v riešení, prebiehajú rokovania ohľadne
darovania rodinného domu Tavaliovcov obci
Nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne a dobudovanie zábradlia na
výjazde na Hoštáky - v riešení

3. Pripomienky poslancov a občanov
3.1.

3.2.

3.3.

Mgr. Gašaj Pavol – pripomienkoval chýbajúce dopravné označenie po obci (hlavne
križovatka pri ZŠ) – značky boli odstránená v minulom roku zámerne, z dôvodu
uvedenia do stavu rovnocenných ciest. Ďalej podal návrh na udelenie ocenení p.
Slezkovi, p.Slezkovej – v budúcom roku dosiahnu 60 rokov veku a MUDr. Balentovej
Eleonóre, za dlhoročné pôsobenie v oblasti zdravotníctva v našej obci
Tomčala Martin – pripomienkoval výpadky verejného osvetlenia – nie je možné
ovplyvniť výpadky, v prípade nutnosti je zabezpečené znovuuvedenie do prevádzky
v ktorejkoľvek nočnej hodine.
Mgr. Jánska Mária – informovala sa, kto má v kompetencii riešiť prevádzkové,
režijné náklady na činnosť ŠKD a iné – rozpočet na prevádzku ŠKD sa schvaľuje
v rámci rozpočtu obce.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť pani Ruženy Majerovej o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Návrh
sociálnej komisie vo výške 50,-Eur
Uznesenie č. 62/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pani
Ružene Mayerovej, bytom Potočná 148/4, Blatné vo výške 50,-Eur. Finančné
prostriedky budú vyplatené po predložení dokladov na preplatenie.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.2.

Žiadosť pána dekana Jozefa Slamku, o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov
MKS a zapožičanie inventára
Uznesenie č. 63/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS
a zapožičanie inventára pánovi dekanovi Jozefovi Slamkovi, Šarfická 91/2, Blatné.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
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4.3.

Žiadosť vlastníkov pôdy, ktorí predložili listy vlastníctva k parcel. č. 1663 a 1664 KÚ
Blatné o uplatnenie vlastníckych práv na pozemkoch v užívaní obcou výpoveďou z nájmu
(futbalové ihrisko). Nakoľko obec Blatné nikdy neuzatvorila zmluvu o nájme pôdy, nie je
možné návrhu vyhovieť. Po predchádzajúcich rokovaniach, kedy bola ponúknutá zo
strany obce aj varianta zámeny pozemkov, bola zo strany vlastníkov vznesená
požiadavka na prenájom plochy vo výške 9 000,-€/ročne, čo je v súčasnej finančnej
situácii obce nemožné.
Uznesenie č. 64/2011-Z
Vzhľadom na požiadavku vlastníkov pôdy OcZ v Blatnom berie na vedomie
vlastnícke práva na parcele čísla 1663 a 1664 KÚ Blatné, dané pozemky nebudú
ďalej využívané obcou na športové a spoločenské účely a kynologickým klubom .
Za: 6
Proti: 1
Zdržal:0

.
5. Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov
v Blatnom
Správu predniesla pani Helena Šarmírová, predsedníčka klubu.
Uznesenie č. 65/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
6. Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia
Správu predniesol správca obecného vodovodu a kanalizácie pán Milan Šarmír.
Uznesenie č. 66/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o podnikateľskej činnosti obce.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné
a o podmienkach na prijatie detí do MŠ“
S účinnosťou od 1.9.2011 sa menia hodnoty finančného pásma nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií, na základe čoho predložila vedúca
školskej jedálne návrh na úpravu finančného limitu. Riaditeľka MŠ a riaditeľ ZŠ v Blatnom
taktiež predložili návrh na zvýšenie príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. Všetky hodnoty sú zapracované
v predloženom návrhu VZN. Poslanec Nezhoda Vojtech pripomienkoval, že deti jeden rok
pred nástupom školskej dochádzky sú oslobodené od platenia poplatku.
Uznesenie č. 67/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom po zapracovaní pripomienok schvaľuje VZN č. 3/2011
„O výške mesačných príspevkov na čistú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
zriadených obcou Blatné a o podmienkach prijatia detí do MŠ“
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
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8. Správa hlavnej kotrolórky za I. polrok
8.1.

Predložená správa plnenia rozpočtu a správa hlavnej kontrolórky obce Eriky
Vitálošovej o kontrolnej činnosti hospodárenia obce za 1. polrok 2011.
Uznesenie č. 68/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hospodárenia obce Blatné za 1 polrok 2011 bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0

9. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení)
Návrh starostky – Jozef Slamka pri príležitosti životného jubilea 70 rokov veku, za aktívnu
činnosť a podporu medziľudských vzťahov.
Návrh členov dychovej hudby Šarfianka – udeliť ocenenie pri príležitosti životného jubilea
70 rokov veku pánovi Stanislavovi Nezhodovi st. za dlhoročnú prezentáciu obce
prostredníctvom pôsobenia v DH.
Uznesenie č. 69/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenení obce Blatné za rok 2011:
a) Cena obce za rok 2011 – Stanislavovi Nezhodovi, s darom v hodnote do 100,--Eur
b) Cena starostky obce - dekanovi Jozefovi, Slamkovi s darom v hodnote do 100,-Eur
c) Čestné občianstvo – Eleonóre Balentovej, s darom v hodnote do100,-- Eur.
Za:7
Proti:0
Zdržal:0
10. Informácia o stave MŠ
V mesiacoch júl, august, september 2011 boli vykonané nasledovné práce:
- 1 etapa elektroinštalačných prác,
- vodárenské práce - dokončené
- murárske práce – domurovanie stien, priečok, miestnosť riaditeľne, zúženie otvorov
dverí, domurovanie toalety pre personál, osadenie zárubne - dokončené
- omietačské práce – chýbajú drobné dodatky
- úprava statiky krovu – boli prizvaní traja statici, ktorí nezávisle od seba posúdili
nutnosť opravy krovu , následne bol dopracovaný projekt opravy krovu,
- oprava krovu na základe dopracovaného projektu na spevnenie krovu
- sanácia schodiska
- práce na zabezpečenie objektu – rozpracované, bude dokončené v krátkej dobe,
čakalo sa na osadenie dverí
- vymeranie, vyrobenie a osadenie 4 ks plastových dverí
- osadenie 5 ks strešných okien - dokončené
- zhotovenie, osadenie zábradlia – práce prebiehajú, čakalo sa na dokončenie poterov
- vymurovanie prepojenia medzi starou časťou MŠ a nadstavbou - dokončené
- betonáž poterov - dokončené
- dokončujú sa plynárenské a kúrenárske práce
11. Rôzne
11.1. Dňa 14.9. bola ObÚŽP v Senci doručená petícia na odstránenie čiernej skládky
komunálneho odpadu na ulici Potočná pri potoku, ktorá nám bola ako
kompetentnému orgánu následne postúpená na riešenie. Nakoľko Obec vzniknutý
problém riešila v mesiaci august a to pristavením kontajnerov, čo však nie je
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vzhľadom na rozsah dostačujúce riešenie, bude ďalšie riešenia hľadať v budúcnosti
v rámci svojich možností.
11.2. Obec Rakvice nám ponúkla bezodplatne do užívania bezdrôtový obecný rozhlas.
Z dôvodu nedostatočnej funkčnosti súčasného rozhlasu – požiadame obec Rakvice o
bezplatné dodanie ponúknutého zariadenia.
11.3. Poslanec Farkaš Jozef, sa dotazoval v akom štádiu sa nachádza riešenie problému
sprenevery bývalou ekonómkou obce. Vyšetrovanie polície bolo ukončené, spis bol
postúpený súdu v Pezinku.
11.4. Poslanec Vojtech Milošovič, požiadal o zaslanie schválenej dotácie Miestnej
organizácii Matice Slovenskej.
11.5. Zástupca starostky, Jozef Kubica informoval o pripravovanom školskom plese , ktorý
sa bude konať 21.1.2012
11.6. Poslanec Vojtech Nezhoda
požiadal
o zasielanie materiálov na zasadnutie
zastupiteľstva v požadovanom termíne, pred zasadnutím zastupiteľstva.
11.7. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala zasielať e-mailom zápisnicu pred podpisom
overovateľmi. Ďalej pripomienkovala ako sa rieši opakujúca sa nefunkčnosť
rozhlasu, resp. časté výpadky počas hlásenia.

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

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce

Zapísala:

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

Overovatelia:

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

..............................................
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
30.09.2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Katarína Takáčová – starostka obce, Jozef Kubica – zástupca starostu obce,
Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Vojtech Milošovič, , JUDr. Pavol Čičmanec, , Jozef
Farkaš, Ing. Vojtech Nezhoda, Ing. Erika Vitálošová
Ospravedlnení Mgr. Róbert Čičmanec, Mgr. Patrik Milošovič,
Zapisovateľ: Anežka Kissová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom
Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia – správca M. Šarmír
Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach
na prijatie detí do MŠ“
8. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok (účtovníčka, hl. kontrolór)
9. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení)
10. Informácia o stave MŠ
11. Rôzne
12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zasadnutia určila Anežku Kissovú, za overovateľov
zápisnice Jozefa Farkaša a Vojtecha Milošoviča. Navrhnutý program rokovania bol
upravený v bode č. 8 o správu kontrolórky obce, ktorý bol následne prítomnými schválený.
Posledné prijaté uznesenie č. 60/2011-Z.

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 23/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie nového očíslovania
inventára - T: 30.9.2011 viď uznesenie č. 61/2011-Z
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku. – v riešení, z dôvodu novely zákonníka práce, ktorá bude
zapracovaná
Uznesenie č. 34/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o zabezpečenie oplotenia vodojemu, prijaté na
základe pripomienky p. poslanca Milošoviča - vyriešené - sponzorsky
Uznesenie č. 37/2011-Z Žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk o stanovisko a prípadne
stanovenie podmienok predaja prístavby bývalého kina -v riešení
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Uznesenie č. 40/2011-Z
Žiadosť Eduarda Planka a Terézie Jánskej o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku
unikajúcej vody na miestnom cintoríne – v riešení
Uznesenie č. 61/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje presun spísania inventára majetku obce
k dátumu 31.12.2011.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal: 1
Kontrola pripomienok:
Pripomienka pána poslanca Vojtecha Milošoviča ako treba postupovať v zmysle stavebného
zákona o vyriešenie zbúrania rodinného domu rodiny Tavaliovej na ulici M.R. Štefánika. Po
vykonanej prehliadke je nutné doložiť písomné vyjadrenie statika, na základe ktorého môže
stavebný úrad vydať búracie povolenie – v riešení, prebiehajú rokovania ohľadne
darovania rodinného domu Tavaliovcov obci
Nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne a dobudovanie zábradlia na
výjazde na Hoštáky - v riešení

3. Pripomienky poslancov a občanov
3.1.

3.2.

3.3.

Mgr. Gašaj Pavol – pripomienkoval chýbajúce dopravné označenie po obci (hlavne
križovatka pri ZŠ) – značky boli odstránená v minulom roku zámerne, z dôvodu
uvedenia do stavu rovnocenných ciest. Ďalej podal návrh na udelenie ocenení p.
Slezkovi, p.Slezkovej – v budúcom roku dosiahnu 60 rokov veku a MUDr. Balentovej
Eleonóre, za dlhoročné pôsobenie v oblasti zdravotníctva v našej obci
Tomčala Martin – pripomienkoval výpadky verejného osvetlenia – nie je možné
ovplyvniť výpadky, v prípade nutnosti je zabezpečené znovuuvedenie do prevádzky
v ktorejkoľvek nočnej hodine.
Mgr. Jánska Mária – informovala sa, kto má v kompetencii riešiť prevádzkové,
režijné náklady na činnosť ŠKD a iné – rozpočet na prevádzku ŠKD sa schvaľuje
v rámci rozpočtu obce.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť pani Ruženy Majerovej o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Návrh
sociálnej komisie vo výške 50,-Eur
Uznesenie č. 62/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pani
Ružene Mayerovej, bytom Potočná 148/4, Blatné vo výške 50,-Eur. Finančné
prostriedky budú vyplatené po predložení dokladov na preplatenie.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.2.

Žiadosť pána dekana Jozefa Slamku, o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov
MKS a zapožičanie inventára
Uznesenie č. 63/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS
a zapožičanie inventára pánovi dekanovi Jozefovi Slamkovi, Šarfická 91/2, Blatné.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
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4.3.

Žiadosť vlastníkov pôdy, ktorí predložili listy vlastníctva k parcel. č. 1663 a 1664 KÚ
Blatné o uplatnenie vlastníckych práv na pozemkoch v užívaní obcou výpoveďou z nájmu
(futbalové ihrisko). Nakoľko obec Blatné nikdy neuzatvorila zmluvu o nájme pôdy, nie je
možné návrhu vyhovieť. Po predchádzajúcich rokovaniach, kedy bola ponúknutá zo
strany obce aj varianta zámeny pozemkov, bola zo strany vlastníkov vznesená
požiadavka na prenájom plochy vo výške 9 000,-€/ročne, čo je v súčasnej finančnej
situácii obce nemožné.
Uznesenie č. 64/2011-Z
Vzhľadom na požiadavku vlastníkov pôdy OcZ v Blatnom berie na vedomie
vlastnícke práva na parcele čísla 1663 a 1664 KÚ Blatné, dané pozemky nebudú
ďalej využívané obcou na športové a spoločenské účely a kynologickým klubom .
Za: 6
Proti: 1
Zdržal:0

.
5. Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov
v Blatnom
Správu predniesla pani Helena Šarmírová, predsedníčka klubu.
Uznesenie č. 65/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
6. Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia
Správu predniesol správca obecného vodovodu a kanalizácie pán Milan Šarmír.
Uznesenie č. 66/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o podnikateľskej činnosti obce.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné
a o podmienkach na prijatie detí do MŠ“
S účinnosťou od 1.9.2011 sa menia hodnoty finančného pásma nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií, na základe čoho predložila vedúca
školskej jedálne návrh na úpravu finančného limitu. Riaditeľka MŠ a riaditeľ ZŠ v Blatnom
taktiež predložili návrh na zvýšenie príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. Všetky hodnoty sú zapracované
v predloženom návrhu VZN. Poslanec Nezhoda Vojtech pripomienkoval, že deti jeden rok
pred nástupom školskej dochádzky sú oslobodené od platenia poplatku.
Uznesenie č. 67/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom po zapracovaní pripomienok schvaľuje VZN č. 3/2011
„O výške mesačných príspevkov na čistú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
zriadených obcou Blatné a o podmienkach prijatia detí do MŠ“
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
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8. Správa hlavnej kotrolórky za I. polrok
8.1.

Predložená správa plnenia rozpočtu a správa hlavnej kontrolórky obce Eriky
Vitálošovej o kontrolnej činnosti hospodárenia obce za 1. polrok 2011.
Uznesenie č. 68/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hospodárenia obce Blatné za 1 polrok 2011 bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0

9. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení)
Návrh starostky – Jozef Slamka pri príležitosti životného jubilea 70 rokov veku, za aktívnu
činnosť a podporu medziľudských vzťahov.
Návrh členov dychovej hudby Šarfianka – udeliť ocenenie pri príležitosti životného jubilea
70 rokov veku pánovi Stanislavovi Nezhodovi st. za dlhoročnú prezentáciu obce
prostredníctvom pôsobenia v DH.
Uznesenie č. 69/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenení obce Blatné za rok 2011:
a) Cena obce za rok 2011 – Stanislavovi Nezhodovi, s darom v hodnote do 100,--Eur
b) Cena starostky obce - dekanovi Jozefovi, Slamkovi s darom v hodnote do 100,-Eur
c) Čestné občianstvo – Eleonóre Balentovej, s darom v hodnote do100,-- Eur.
Za:7
Proti:0
Zdržal:0
10. Informácia o stave MŠ
V mesiacoch júl, august, september 2011 boli vykonané nasledovné práce:
- 1 etapa elektroinštalačných prác,
- vodárenské práce - dokončené
- murárske práce – domurovanie stien, priečok, miestnosť riaditeľne, zúženie otvorov
dverí, domurovanie toalety pre personál, osadenie zárubne - dokončené
- omietačské práce – chýbajú drobné dodatky
- úprava statiky krovu – boli prizvaní traja statici, ktorí nezávisle od seba posúdili
nutnosť opravy krovu , následne bol dopracovaný projekt opravy krovu,
- oprava krovu na základe dopracovaného projektu na spevnenie krovu
- sanácia schodiska
- práce na zabezpečenie objektu – rozpracované, bude dokončené v krátkej dobe,
čakalo sa na osadenie dverí
- vymeranie, vyrobenie a osadenie 4 ks plastových dverí
- osadenie 5 ks strešných okien - dokončené
- zhotovenie, osadenie zábradlia – práce prebiehajú, čakalo sa na dokončenie poterov
- vymurovanie prepojenia medzi starou časťou MŠ a nadstavbou - dokončené
- betonáž poterov - dokončené
- dokončujú sa plynárenské a kúrenárske práce
11. Rôzne
11.1. Dňa 14.9. bola ObÚŽP v Senci doručená petícia na odstránenie čiernej skládky
komunálneho odpadu na ulici Potočná pri potoku, ktorá nám bola ako
kompetentnému orgánu následne postúpená na riešenie. Nakoľko Obec vzniknutý
problém riešila v mesiaci august a to pristavením kontajnerov, čo však nie je
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vzhľadom na rozsah dostačujúce riešenie, bude ďalšie riešenia hľadať v budúcnosti
v rámci svojich možností.
11.2. Obec Rakvice nám ponúkla bezodplatne do užívania bezdrôtový obecný rozhlas.
Z dôvodu nedostatočnej funkčnosti súčasného rozhlasu – požiadame obec Rakvice o
bezplatné dodanie ponúknutého zariadenia.
11.3. Poslanec Farkaš Jozef, sa dotazoval v akom štádiu sa nachádza riešenie problému
sprenevery bývalou ekonómkou obce. Vyšetrovanie polície bolo ukončené, spis bol
postúpený súdu v Pezinku.
11.4. Poslanec Vojtech Milošovič, požiadal o zaslanie schválenej dotácie Miestnej
organizácii Matice Slovenskej.
11.5. Zástupca starostky, Jozef Kubica informoval o pripravovanom školskom plese , ktorý
sa bude konať 21.1.2012
11.6. Poslanec Vojtech Nezhoda
požiadal
o zasielanie materiálov na zasadnutie
zastupiteľstva v požadovanom termíne, pred zasadnutím zastupiteľstva.
11.7. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala zasielať e-mailom zápisnicu pred podpisom
overovateľmi. Ďalej pripomienkovala ako sa rieši opakujúca sa nefunkčnosť
rozhlasu, resp. časté výpadky počas hlásenia.

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

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce

Zapísala:

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

Overovatelia:

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

..............................................
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
30.09.2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Katarína Takáčová – starostka obce, Jozef Kubica – zástupca starostu obce,
Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Vojtech Milošovič, , JUDr. Pavol Čičmanec, , Jozef
Farkaš, Ing. Vojtech Nezhoda, Ing. Erika Vitálošová
Ospravedlnení Mgr. Róbert Čičmanec, Mgr. Patrik Milošovič,
Zapisovateľ: Anežka Kissová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom
Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia – správca M. Šarmír
Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach
na prijatie detí do MŠ“
8. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok (účtovníčka, hl. kontrolór)
9. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení)
10. Informácia o stave MŠ
11. Rôzne
12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zasadnutia určila Anežku Kissovú, za overovateľov
zápisnice Jozefa Farkaša a Vojtecha Milošoviča. Navrhnutý program rokovania bol
upravený v bode č. 8 o správu kontrolórky obce, ktorý bol následne prítomnými schválený.
Posledné prijaté uznesenie č. 60/2011-Z.

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 23/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie nového očíslovania
inventára - T: 30.9.2011 viď uznesenie č. 61/2011-Z
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku. – v riešení, z dôvodu novely zákonníka práce, ktorá bude
zapracovaná
Uznesenie č. 34/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o zabezpečenie oplotenia vodojemu, prijaté na
základe pripomienky p. poslanca Milošoviča - vyriešené - sponzorsky
Uznesenie č. 37/2011-Z Žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk o stanovisko a prípadne
stanovenie podmienok predaja prístavby bývalého kina -v riešení
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Uznesenie č. 40/2011-Z
Žiadosť Eduarda Planka a Terézie Jánskej o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku
unikajúcej vody na miestnom cintoríne – v riešení
Uznesenie č. 61/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje presun spísania inventára majetku obce
k dátumu 31.12.2011.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal: 1
Kontrola pripomienok:
Pripomienka pána poslanca Vojtecha Milošoviča ako treba postupovať v zmysle stavebného
zákona o vyriešenie zbúrania rodinného domu rodiny Tavaliovej na ulici M.R. Štefánika. Po
vykonanej prehliadke je nutné doložiť písomné vyjadrenie statika, na základe ktorého môže
stavebný úrad vydať búracie povolenie – v riešení, prebiehajú rokovania ohľadne
darovania rodinného domu Tavaliovcov obci
Nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne a dobudovanie zábradlia na
výjazde na Hoštáky - v riešení

3. Pripomienky poslancov a občanov
3.1.

3.2.

3.3.

Mgr. Gašaj Pavol – pripomienkoval chýbajúce dopravné označenie po obci (hlavne
križovatka pri ZŠ) – značky boli odstránená v minulom roku zámerne, z dôvodu
uvedenia do stavu rovnocenných ciest. Ďalej podal návrh na udelenie ocenení p.
Slezkovi, p.Slezkovej – v budúcom roku dosiahnu 60 rokov veku a MUDr. Balentovej
Eleonóre, za dlhoročné pôsobenie v oblasti zdravotníctva v našej obci
Tomčala Martin – pripomienkoval výpadky verejného osvetlenia – nie je možné
ovplyvniť výpadky, v prípade nutnosti je zabezpečené znovuuvedenie do prevádzky
v ktorejkoľvek nočnej hodine.
Mgr. Jánska Mária – informovala sa, kto má v kompetencii riešiť prevádzkové,
režijné náklady na činnosť ŠKD a iné – rozpočet na prevádzku ŠKD sa schvaľuje
v rámci rozpočtu obce.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť pani Ruženy Majerovej o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Návrh
sociálnej komisie vo výške 50,-Eur
Uznesenie č. 62/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pani
Ružene Mayerovej, bytom Potočná 148/4, Blatné vo výške 50,-Eur. Finančné
prostriedky budú vyplatené po predložení dokladov na preplatenie.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.2.

Žiadosť pána dekana Jozefa Slamku, o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov
MKS a zapožičanie inventára
Uznesenie č. 63/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS
a zapožičanie inventára pánovi dekanovi Jozefovi Slamkovi, Šarfická 91/2, Blatné.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
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4.3.

Žiadosť vlastníkov pôdy, ktorí predložili listy vlastníctva k parcel. č. 1663 a 1664 KÚ
Blatné o uplatnenie vlastníckych práv na pozemkoch v užívaní obcou výpoveďou z nájmu
(futbalové ihrisko). Nakoľko obec Blatné nikdy neuzatvorila zmluvu o nájme pôdy, nie je
možné návrhu vyhovieť. Po predchádzajúcich rokovaniach, kedy bola ponúknutá zo
strany obce aj varianta zámeny pozemkov, bola zo strany vlastníkov vznesená
požiadavka na prenájom plochy vo výške 9 000,-€/ročne, čo je v súčasnej finančnej
situácii obce nemožné.
Uznesenie č. 64/2011-Z
Vzhľadom na požiadavku vlastníkov pôdy OcZ v Blatnom berie na vedomie
vlastnícke práva na parcele čísla 1663 a 1664 KÚ Blatné, dané pozemky nebudú
ďalej využívané obcou na športové a spoločenské účely a kynologickým klubom .
Za: 6
Proti: 1
Zdržal:0

.
5. Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov
v Blatnom
Správu predniesla pani Helena Šarmírová, predsedníčka klubu.
Uznesenie č. 65/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
6. Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia
Správu predniesol správca obecného vodovodu a kanalizácie pán Milan Šarmír.
Uznesenie č. 66/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o podnikateľskej činnosti obce.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné
a o podmienkach na prijatie detí do MŠ“
S účinnosťou od 1.9.2011 sa menia hodnoty finančného pásma nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií, na základe čoho predložila vedúca
školskej jedálne návrh na úpravu finančného limitu. Riaditeľka MŠ a riaditeľ ZŠ v Blatnom
taktiež predložili návrh na zvýšenie príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. Všetky hodnoty sú zapracované
v predloženom návrhu VZN. Poslanec Nezhoda Vojtech pripomienkoval, že deti jeden rok
pred nástupom školskej dochádzky sú oslobodené od platenia poplatku.
Uznesenie č. 67/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom po zapracovaní pripomienok schvaľuje VZN č. 3/2011
„O výške mesačných príspevkov na čistú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
zriadených obcou Blatné a o podmienkach prijatia detí do MŠ“
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
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8. Správa hlavnej kotrolórky za I. polrok
8.1.

Predložená správa plnenia rozpočtu a správa hlavnej kontrolórky obce Eriky
Vitálošovej o kontrolnej činnosti hospodárenia obce za 1. polrok 2011.
Uznesenie č. 68/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hospodárenia obce Blatné za 1 polrok 2011 bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0

9. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení)
Návrh starostky – Jozef Slamka pri príležitosti životného jubilea 70 rokov veku, za aktívnu
činnosť a podporu medziľudských vzťahov.
Návrh členov dychovej hudby Šarfianka – udeliť ocenenie pri príležitosti životného jubilea
70 rokov veku pánovi Stanislavovi Nezhodovi st. za dlhoročnú prezentáciu obce
prostredníctvom pôsobenia v DH.
Uznesenie č. 69/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenení obce Blatné za rok 2011:
a) Cena obce za rok 2011 – Stanislavovi Nezhodovi, s darom v hodnote do 100,--Eur
b) Cena starostky obce - dekanovi Jozefovi, Slamkovi s darom v hodnote do 100,-Eur
c) Čestné občianstvo – Eleonóre Balentovej, s darom v hodnote do100,-- Eur.
Za:7
Proti:0
Zdržal:0
10. Informácia o stave MŠ
V mesiacoch júl, august, september 2011 boli vykonané nasledovné práce:
- 1 etapa elektroinštalačných prác,
- vodárenské práce - dokončené
- murárske práce – domurovanie stien, priečok, miestnosť riaditeľne, zúženie otvorov
dverí, domurovanie toalety pre personál, osadenie zárubne - dokončené
- omietačské práce – chýbajú drobné dodatky
- úprava statiky krovu – boli prizvaní traja statici, ktorí nezávisle od seba posúdili
nutnosť opravy krovu , následne bol dopracovaný projekt opravy krovu,
- oprava krovu na základe dopracovaného projektu na spevnenie krovu
- sanácia schodiska
- práce na zabezpečenie objektu – rozpracované, bude dokončené v krátkej dobe,
čakalo sa na osadenie dverí
- vymeranie, vyrobenie a osadenie 4 ks plastových dverí
- osadenie 5 ks strešných okien - dokončené
- zhotovenie, osadenie zábradlia – práce prebiehajú, čakalo sa na dokončenie poterov
- vymurovanie prepojenia medzi starou časťou MŠ a nadstavbou - dokončené
- betonáž poterov - dokončené
- dokončujú sa plynárenské a kúrenárske práce
11. Rôzne
11.1. Dňa 14.9. bola ObÚŽP v Senci doručená petícia na odstránenie čiernej skládky
komunálneho odpadu na ulici Potočná pri potoku, ktorá nám bola ako
kompetentnému orgánu následne postúpená na riešenie. Nakoľko Obec vzniknutý
problém riešila v mesiaci august a to pristavením kontajnerov, čo však nie je
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vzhľadom na rozsah dostačujúce riešenie, bude ďalšie riešenia hľadať v budúcnosti
v rámci svojich možností.
11.2. Obec Rakvice nám ponúkla bezodplatne do užívania bezdrôtový obecný rozhlas.
Z dôvodu nedostatočnej funkčnosti súčasného rozhlasu – požiadame obec Rakvice o
bezplatné dodanie ponúknutého zariadenia.
11.3. Poslanec Farkaš Jozef, sa dotazoval v akom štádiu sa nachádza riešenie problému
sprenevery bývalou ekonómkou obce. Vyšetrovanie polície bolo ukončené, spis bol
postúpený súdu v Pezinku.
11.4. Poslanec Vojtech Milošovič, požiadal o zaslanie schválenej dotácie Miestnej
organizácii Matice Slovenskej.
11.5. Zástupca starostky, Jozef Kubica informoval o pripravovanom školskom plese , ktorý
sa bude konať 21.1.2012
11.6. Poslanec Vojtech Nezhoda
požiadal
o zasielanie materiálov na zasadnutie
zastupiteľstva v požadovanom termíne, pred zasadnutím zastupiteľstva.
11.7. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala zasielať e-mailom zápisnicu pred podpisom
overovateľmi. Ďalej pripomienkovala ako sa rieši opakujúca sa nefunkčnosť
rozhlasu, resp. časté výpadky počas hlásenia.

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

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce

Zapísala:

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

Overovatelia:

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

..............................................
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
30.09.2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Katarína Takáčová – starostka obce, Jozef Kubica – zástupca starostu obce,
Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Vojtech Milošovič, , JUDr. Pavol Čičmanec, , Jozef
Farkaš, Ing. Vojtech Nezhoda, Ing. Erika Vitálošová
Ospravedlnení Mgr. Róbert Čičmanec, Mgr. Patrik Milošovič,
Zapisovateľ: Anežka Kissová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom
Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia – správca M. Šarmír
Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach
na prijatie detí do MŠ“
8. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok (účtovníčka, hl. kontrolór)
9. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení)
10. Informácia o stave MŠ
11. Rôzne
12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zasadnutia určila Anežku Kissovú, za overovateľov
zápisnice Jozefa Farkaša a Vojtecha Milošoviča. Navrhnutý program rokovania bol
upravený v bode č. 8 o správu kontrolórky obce, ktorý bol následne prítomnými schválený.
Posledné prijaté uznesenie č. 60/2011-Z.

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 23/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie nového očíslovania
inventára - T: 30.9.2011 viď uznesenie č. 61/2011-Z
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku. – v riešení, z dôvodu novely zákonníka práce, ktorá bude
zapracovaná
Uznesenie č. 34/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o zabezpečenie oplotenia vodojemu, prijaté na
základe pripomienky p. poslanca Milošoviča - vyriešené - sponzorsky
Uznesenie č. 37/2011-Z Žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk o stanovisko a prípadne
stanovenie podmienok predaja prístavby bývalého kina -v riešení
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Uznesenie č. 40/2011-Z
Žiadosť Eduarda Planka a Terézie Jánskej o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku
unikajúcej vody na miestnom cintoríne – v riešení
Uznesenie č. 61/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje presun spísania inventára majetku obce
k dátumu 31.12.2011.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal: 1
Kontrola pripomienok:
Pripomienka pána poslanca Vojtecha Milošoviča ako treba postupovať v zmysle stavebného
zákona o vyriešenie zbúrania rodinného domu rodiny Tavaliovej na ulici M.R. Štefánika. Po
vykonanej prehliadke je nutné doložiť písomné vyjadrenie statika, na základe ktorého môže
stavebný úrad vydať búracie povolenie – v riešení, prebiehajú rokovania ohľadne
darovania rodinného domu Tavaliovcov obci
Nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne a dobudovanie zábradlia na
výjazde na Hoštáky - v riešení

3. Pripomienky poslancov a občanov
3.1.

3.2.

3.3.

Mgr. Gašaj Pavol – pripomienkoval chýbajúce dopravné označenie po obci (hlavne
križovatka pri ZŠ) – značky boli odstránená v minulom roku zámerne, z dôvodu
uvedenia do stavu rovnocenných ciest. Ďalej podal návrh na udelenie ocenení p.
Slezkovi, p.Slezkovej – v budúcom roku dosiahnu 60 rokov veku a MUDr. Balentovej
Eleonóre, za dlhoročné pôsobenie v oblasti zdravotníctva v našej obci
Tomčala Martin – pripomienkoval výpadky verejného osvetlenia – nie je možné
ovplyvniť výpadky, v prípade nutnosti je zabezpečené znovuuvedenie do prevádzky
v ktorejkoľvek nočnej hodine.
Mgr. Jánska Mária – informovala sa, kto má v kompetencii riešiť prevádzkové,
režijné náklady na činnosť ŠKD a iné – rozpočet na prevádzku ŠKD sa schvaľuje
v rámci rozpočtu obce.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť pani Ruženy Majerovej o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Návrh
sociálnej komisie vo výške 50,-Eur
Uznesenie č. 62/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pani
Ružene Mayerovej, bytom Potočná 148/4, Blatné vo výške 50,-Eur. Finančné
prostriedky budú vyplatené po predložení dokladov na preplatenie.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.2.

Žiadosť pána dekana Jozefa Slamku, o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov
MKS a zapožičanie inventára
Uznesenie č. 63/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS
a zapožičanie inventára pánovi dekanovi Jozefovi Slamkovi, Šarfická 91/2, Blatné.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
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4.3.

Žiadosť vlastníkov pôdy, ktorí predložili listy vlastníctva k parcel. č. 1663 a 1664 KÚ
Blatné o uplatnenie vlastníckych práv na pozemkoch v užívaní obcou výpoveďou z nájmu
(futbalové ihrisko). Nakoľko obec Blatné nikdy neuzatvorila zmluvu o nájme pôdy, nie je
možné návrhu vyhovieť. Po predchádzajúcich rokovaniach, kedy bola ponúknutá zo
strany obce aj varianta zámeny pozemkov, bola zo strany vlastníkov vznesená
požiadavka na prenájom plochy vo výške 9 000,-€/ročne, čo je v súčasnej finančnej
situácii obce nemožné.
Uznesenie č. 64/2011-Z
Vzhľadom na požiadavku vlastníkov pôdy OcZ v Blatnom berie na vedomie
vlastnícke práva na parcele čísla 1663 a 1664 KÚ Blatné, dané pozemky nebudú
ďalej využívané obcou na športové a spoločenské účely a kynologickým klubom .
Za: 6
Proti: 1
Zdržal:0

.
5. Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov
v Blatnom
Správu predniesla pani Helena Šarmírová, predsedníčka klubu.
Uznesenie č. 65/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
6. Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod, kanalizácia
Správu predniesol správca obecného vodovodu a kanalizácie pán Milan Šarmír.
Uznesenie č. 66/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o podnikateľskej činnosti obce.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné
a o podmienkach na prijatie detí do MŠ“
S účinnosťou od 1.9.2011 sa menia hodnoty finančného pásma nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií, na základe čoho predložila vedúca
školskej jedálne návrh na úpravu finančného limitu. Riaditeľka MŠ a riaditeľ ZŠ v Blatnom
taktiež predložili návrh na zvýšenie príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. Všetky hodnoty sú zapracované
v predloženom návrhu VZN. Poslanec Nezhoda Vojtech pripomienkoval, že deti jeden rok
pred nástupom školskej dochádzky sú oslobodené od platenia poplatku.
Uznesenie č. 67/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom po zapracovaní pripomienok schvaľuje VZN č. 3/2011
„O výške mesačných príspevkov na čistú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
zriadených obcou Blatné a o podmienkach prijatia detí do MŠ“
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
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8. Správa hlavnej kotrolórky za I. polrok
8.1.

Predložená správa plnenia rozpočtu a správa hlavnej kontrolórky obce Eriky
Vitálošovej o kontrolnej činnosti hospodárenia obce za 1. polrok 2011.
Uznesenie č. 68/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hospodárenia obce Blatné za 1 polrok 2011 bez výhrad.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0

9. Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov ( aj s výškou odmien pri ocenení)
Návrh starostky – Jozef Slamka pri príležitosti životného jubilea 70 rokov veku, za aktívnu
činnosť a podporu medziľudských vzťahov.
Návrh členov dychovej hudby Šarfianka – udeliť ocenenie pri príležitosti životného jubilea
70 rokov veku pánovi Stanislavovi Nezhodovi st. za dlhoročnú prezentáciu obce
prostredníctvom pôsobenia v DH.
Uznesenie č. 69/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenení obce Blatné za rok 2011:
a) Cena obce za rok 2011 – Stanislavovi Nezhodovi, s darom v hodnote do 100,--Eur
b) Cena starostky obce - dekanovi Jozefovi, Slamkovi s darom v hodnote do 100,-Eur
c) Čestné občianstvo – Eleonóre Balentovej, s darom v hodnote do100,-- Eur.
Za:7
Proti:0
Zdržal:0
10. Informácia o stave MŠ
V mesiacoch júl, august, september 2011 boli vykonané nasledovné práce:
- 1 etapa elektroinštalačných prác,
- vodárenské práce - dokončené
- murárske práce – domurovanie stien, priečok, miestnosť riaditeľne, zúženie otvorov
dverí, domurovanie toalety pre personál, osadenie zárubne - dokončené
- omietačské práce – chýbajú drobné dodatky
- úprava statiky krovu – boli prizvaní traja statici, ktorí nezávisle od seba posúdili
nutnosť opravy krovu , následne bol dopracovaný projekt opravy krovu,
- oprava krovu na základe dopracovaného projektu na spevnenie krovu
- sanácia schodiska
- práce na zabezpečenie objektu – rozpracované, bude dokončené v krátkej dobe,
čakalo sa na osadenie dverí
- vymeranie, vyrobenie a osadenie 4 ks plastových dverí
- osadenie 5 ks strešných okien - dokončené
- zhotovenie, osadenie zábradlia – práce prebiehajú, čakalo sa na dokončenie poterov
- vymurovanie prepojenia medzi starou časťou MŠ a nadstavbou - dokončené
- betonáž poterov - dokončené
- dokončujú sa plynárenské a kúrenárske práce
11. Rôzne
11.1. Dňa 14.9. bola ObÚŽP v Senci doručená petícia na odstránenie čiernej skládky
komunálneho odpadu na ulici Potočná pri potoku, ktorá nám bola ako
kompetentnému orgánu následne postúpená na riešenie. Nakoľko Obec vzniknutý
problém riešila v mesiaci august a to pristavením kontajnerov, čo však nie je
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vzhľadom na rozsah dostačujúce riešenie, bude ďalšie riešenia hľadať v budúcnosti
v rámci svojich možností.
11.2. Obec Rakvice nám ponúkla bezodplatne do užívania bezdrôtový obecný rozhlas.
Z dôvodu nedostatočnej funkčnosti súčasného rozhlasu – požiadame obec Rakvice o
bezplatné dodanie ponúknutého zariadenia.
11.3. Poslanec Farkaš Jozef, sa dotazoval v akom štádiu sa nachádza riešenie problému
sprenevery bývalou ekonómkou obce. Vyšetrovanie polície bolo ukončené, spis bol
postúpený súdu v Pezinku.
11.4. Poslanec Vojtech Milošovič, požiadal o zaslanie schválenej dotácie Miestnej
organizácii Matice Slovenskej.
11.5. Zástupca starostky, Jozef Kubica informoval o pripravovanom školskom plese , ktorý
sa bude konať 21.1.2012
11.6. Poslanec Vojtech Nezhoda
požiadal
o zasielanie materiálov na zasadnutie
zastupiteľstva v požadovanom termíne, pred zasadnutím zastupiteľstva.
11.7. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala zasielať e-mailom zápisnicu pred podpisom
overovateľmi. Ďalej pripomienkovala ako sa rieši opakujúca sa nefunkčnosť
rozhlasu, resp. časté výpadky počas hlásenia.

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

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce

Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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