Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
18.03.2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Katarína Takáčová – starostka obce, Jozef Kubica – zástupca starostu obce,
Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Vojtech Milošovič, Mgr. Patrik Milošovič,
JUDr. Pavol Čičmanec, Mgr. Róbert Čičmanec, Jozef Farkaš
Ospravedlnený: Vojtech Nezhoda, Erika Vitálošová
Občania: Martin Tomčala, JUDr. Marek Kovačič, Miriam Jevošová, Osvald Ľubomír, Jánsky
Jakub, Jánsky Peter,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Schválenie rozpočtu na rok 2011.
Správa o vykonanej inventarizácii, prehľad o stave majetku obce – predseda
inventarizačnej komisie
7. Kontrola príprav možností pokračovania nadstavby MŚ
8. Rôzne.
9. Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zasadnutia určila Anežka Kissovú, za overovateľov zápisnice
pani Annu Kubicovú a pána Vojtecha Milošoviča. Posledné prijaté uznesenie bolo Uznesenie
č. 25/2011-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 č. 23/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie nového očíslovania
inventára - T: 30.9.2011
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Tomčala Martin
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Pripomienkoval k poškodeniu cestnej komunikácie , popraskané nadjazdy, obrubníky.
Návrh na riešenie - listom osloviť firmu v rámci záruky revitalizácia hlavnej ulice – na
odstránenie závad. Pred podaním reklamácie je nutné osloviť občanov, k spísaniu
poškodených častí.
Pripomienkoval poškodené autobusové zastávky – starostka informovala, že sklo
bolo odstránené, aby neprišlo k úrazu, nové bude nahodené po úprave (z dôvodu
väčšej stability sklennej výplne bude v zadnej časti zástavky nazvarovaná železná
konštrukcia)
Pripomienkoval riešenie rýchlosti dopravných prostriedkov na Bratislavskej ceste
(vybudovanie spomaľovačov) – starostka informovala, nakoľko sa jedná o štátnu
komunikáciu riešenie je v kompetencii Slovenskej správy ciest.
Pripomienkoval riešenie nočného kľudu v disco-bare – starostka informovala, že po
dohode s políciou Senec, policajná hliadka vykonáva pravidelné nočné kontroly po
celom katastri obce. Taktiež všetky akcie podnikov v obci mimo prevádzkových hodín
sú vopred schvaľované OcÚ.

Milošovič Vojtech
- Pripomienkoval prešetrenie neoprávneného uloženia kontajnera p. Kováča na
trávnatej ploche pred domom – p. Kováčovi bude zaslaný list s upozornením na
odstránenie kontajnera, ktorý je možné podľa platného VZN uložiť na čas nevyhnutný
na odstránenie stavebného odpadu.
- Pripomienkoval nutnosť obnovy drevených častí lavičiek v cintoríne – budeme riešiť
podľa možností. V súčasnosti je prioritou sprevádzkovanie materskej školy.
- Pripomienkoval odstránenie spráchniveného stromu na cintoríne – OcÚ požiada
o povolenie na výrub Obvodný úrad v Senci.
- Pripomienkoval nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne - budeme
riešiť podľa možností, z materiálov dostupných na OcÚ.
- Pripomienkoval nutnosť zverejnenia na internete platných VZN, nakoľko nie sú
uvedené v eurových hodnotách.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku MO Blatné o odpustenie poplatkov.

Uznesenie číslo 26/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom sály MKS
a inventára použitého pri príležitosti konania výročnej členskej schôdze Jednoty dôchodcov
m MO Blatné.
4.2.

Žiadosť Romana Tomašoviča bytom Hospodárska 80, Trnava o kúpu pozemku cca
200 m².

Uznesenie číslo 27/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného pozemku cca 200m2 žiadateľovi
Romanovi Tomašovičovi, cena bude určená podľa stanoveného znaleckého posudku.
5. Schválenie rozpočtu na rok 2011.
Uznesenie č. 28/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje rozpočet obce na rok 2011.
6. Správa o vykonanej inventarizácii
Uznesenie č. 29/2011-Z
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Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje
o stave majetku obce.

správu o vykonanej inventarizácii, prehľad

7. Kontrola príprav možnosti pokračovania nadstavby MŠ.
Správu predniesol poslanec a predseda stavebnej komisie p. Vojtech Milošovič – podľa
dohodnutého harmonogramu prác prvé činnosti začínajú dňom 21. 3. 2011. Po vyprataní
a vyčistení priestorov, budú nasledovať výberové konania podľa jednotlivých profesií,
pričom v čo najväčšej miere sa budú využívať živnostníci, firmy z našej obce a
pracovníci OcÚ.
8. Rôzne.
Milošovič Vojtech
8.1.

Pripomienkoval odstavené motorové vozidlo bez ŠPZ na obecnom pozemku pred
nehnuteľnosťou pána Petra Šarmíra

Uznesenie č. 30/2011-Z
OcZ v Blatnom schvaľuje v zmysle platného VZN vyrúbenie poplatku za zabratie verejného
priestranstva osobným automobilom pánovi Petrovi Šarmírovi.
8.2.

Pripomienkoval rozkopávku cesty na Pažiti pri nehnuteľnosti pána Mareka Križku – je
nutné preveriť, či rozkopávka je v súlade s vydaným stavebným povolením /výkop
nie je zabezpečený - doriešiť zabezpečenie.

Uznesenie č. 31/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o prešetrenie, či je výkop na ulici Pažiť v súlade so
stavebným povolením.
8.3.

Pripomienkoval na ulici Pažiť rozkopávku cesty nezisteným vinníkom.

Uznesenie č. 32/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o prešetrenie porušenia novej asfaltovej cesty na
ulici Pažiť, v prípade zistenia porušiteľa vyzvať o uvedenie asfaltovej cesty do pôvodného
stavu.
8.4.

Pripomienkoval vybudovanie lávky cez potok pánom Ladislavom Jánošom. Je nutné
prešetriť, či je lávka vybudovaná so súhlasom Povodia Dunaja, v opačnom prípade
ide o nepovolenú stavbu, ktorú treba urýchlene odstrániť.

Uznesenie č. 33/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o prešetrenie vybudovania lávky cez povodie
Dunaja, v prípade nepreukázaného povolenia požiadať zhotoviteľa o odstránenie.
8.5.

Pripomienkoval poškodenie oplotenia pri glóbuse.

Uznesenie č. 34/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o zabezpečenie oplotenia vodojemu.
Uznesenie č. 35/2011-Z
OcZ schvaľuje používanie služobného vozidla počas dní pracovného voľna.
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9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončila starostka obce a poďakovala
prítomným za aktívnu účasť na rokovaní.

Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

Mgr. Katarína Takáčová v.r.
starostka obce

Originál podpísaná zápisnica sa nachádza na Obecnom úrade v Blatnom
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