Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
27.05.2011 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, Vojtech Nezhoda,
Erika Vitálošová
Ospravedlnený: Mgr. Róbert Čičmanec
Občania: Miloslav Onofrej, Dušan Laho, Jozef Schenk, Rastislav Pero, Adriana Kerátová,
Ján Kušmír, Helena Mitková, Zlatuša Andrisová, Peter Šarmír, Stanislava
Kubicová, Jana Skalková.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v MŠ Blatné (deti, triedy, potreby)
a výsledky školskej jedálne
6. Informácie o činnosti DHZ
7. Kontrola potreby úprav VZN obce
8. Riešenie podmienok využívania areálu futbalového ihriska
9. Rôzne
10. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zasadnutia určila Stanislavu Kubicovú, za overovateľov
zápisnice JUDr. Pavla Čičmanca a Mgr. Patrika Milošoviča. Posledné prijaté uznesenie bolo
Uznesenie č. 35/2011-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.
Nakoľko nedošlo k realizácii plánovaného športového areálu, starostka obce navrhla zrušiť
uvedené uznesenie. Ďalším dôvodom je, že pre potreby PD je vhodnejšie ponechať si
pôvodné plochy, ktoré využívajú na skládky cukrovej repy. Novou skutočnosťou je možnosť
uchádzať sa o získanie dotácie na zberný dvor, o čom práve prebiehajú rokovania.
Najvhodnejšie umiestnenie zberného dvora je práve na pozemku v pôvodnom vlastníctve
obce.
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Uznesenie č. 36/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší Uznesenie č.21/2008.
Za: ...7...
Proti: ..0...

Zdržal:..1...

Uznesenie č. 23/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie nového očíslovania
inventára - T: 30.9.2011 – úloha trvá
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku. – úloha trvá
Uznesenie č. 31/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o prešetrenie, či je výkop na ulici Pažiť v súlade so
stavebným povolením.
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.
Pri oboch uzneseniach išlo o jednu činnosť, v rámci ktorej bolo nutné urobiť tieto dva výkopy.
Pán Onofrej bol upozornený, že cestu treba uviesť do pôvodného stavu. Jama bola
zavezená, asfalt bude dorobený hneď ako bude možné.
Uznesenie č. 33/2011-Z – v riešení
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o prešetrenie vybudovania lávky cez povodie
Dunaja, v prípade nepreukázaného povolenia požiadať zhotoviteľa o odstránenie, pán
Ladislav Jánoš bol písomne vyzvaný, aby predložil doklad z Povodia Dunaja o súhlase
s výstavbou lávky. V opačnom prípade bol zaviazaný na odstránenie stavby.
Uznesenie č. 34/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o zabezpečenie oplotenia vodojemu.
Prijaté a základe pripomienky p. poslanca Milošoviča na poškodenie oplotenia pri glóbuse –
nové opletenie sme nekupovali, pretože sa našiel sponzor, ktorý nám daruje zánovné.
Čakáme na jeho dodávku

Kontrola pripomienok :
Tomčala Martin
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. –
Začiatkom mesiaca apríl sa konalo stretnutie zástupcov fi Swietelsky a JV Intersad.
Starostka predniesla najzávažnejšie nedostatky (popraskaná cesta – bola spôsobená
nedostatočným spevneným po budovaní kanalizácie, odburinenie – bolo vykonané 19. 4.
2011, zároveň bolo podané usmernenie k ošetrovaniu porastov. Zároveň bolo dohodnuté, že
po spísaní všetkých nedostatkov, ktoré prídu ako podnety od občanov sa fi Swietelsky spíše
oficiálna reklamácia.
Niektoré pripomienkované nedostatky boli spôsobené nesprávnym užívaním (vjazd ťažkých
nákladných vozidiel). Betón, ktorý sa nachádza pred nehnuteľnosťou pána Tomčalu, nemôže
byť tiež predmetom reklamácie, nakoľko jeho odstránenie nebolo súčasťou výkaz výmeru.
Bývalý starosta bol vraj na to firmou Swietelsky upozornený, avšak pri podávaní žiadosti
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o zmenu projektu toto nebolo zahrnuté. Pripomienky, ktoré prišli od obyvateľov postúpime
stavebnej komisii na posúdenie, čo treba zahrnúť do reklamačného podnetu fi Swietelsky.
Opätovne sme vyzvali fi JV Intersad s reklamáciou na zaburinenie trávnikov, pričom ich
stanovisko je, neskoré odburinenie (malo byť urobené v minulom roku) nedostatočné
kosenie, a zalievanie trávnatých plôch a kríkov.
Poslanci navrhli reklamovať vykonané práce v rámci revitalizácie na ulici Šarfickej.
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 – kontajner bol odstránený, pán Kováč bol tiež upozornený na
pravidelné zametanie pred nehnuteľnosťou.- vybavené
Pripomienkoval odstránenie spráchniveného stromu na cintoríne – spráchnivená časť stromu
bola odstránená, z koreňa vyrastá nový strom- vybavené
Pripomienkoval nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne - budeme riešiť
podľa možností, z materiálov dostupných na OcÚ- v riešení.
Pripomienkoval nutnosť zverejnenia na internete platných VZN, nakoľko nie sú uvedené
v eurových hodnotách. - Správca internetovej siete na v súčasnosti podrobil operácii. Hneď
ako mu to zdravotný stav umožní budú zverejnené aktuálne VZN - v riešení
Pripomienkoval odstavené motorové vozidlo bez ŠPZ
na obecnom pozemku pred
nehnuteľnosťou pána Petra Šarmíra – bol vydaný platobný výmer za zabratie verejného
priestranstva – vybavené budeme ešte riešiť v časti pripomienky

3. Pripomienky poslancov a občanov
Vojtech Milošovič sa informoval o prepadávajúcej ceste na ulici Glanec, pred rodinným
domom p. Remenára.
Poslankyňa Anna Kubicová sa informovala o vyvážanom odpade pri čističke. Navrhla
problém riešiť pokutou.
Jozef Farkaš sa informoval o čiernej skládke odpadu na ulici Mlynskej.
Ing. Miloslav Onofrej prisľúbil, že časť cestnej komunikácie na ulici Pažiť dá do pôvodného
stavu.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk o stanovisko a
podmienok predaja prístavby bývalého kina.

prípadne stanovenie

Uznesenie č. 37/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo odročuje žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. na interné rokovanie do
budúceho zastupiteľstva.
Za: ...8...

Proti: ..0...
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Zdržal:..0...

4.2. Žiadosť Danky Knapovej, bytom Mlynská 149/4, Blatné o pomoc s odstránením čiernej
skládky odpadu. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia navrhla
pristaviť dva kontajnery na odstránenie čiernej skládky odpadu za rodinným domom
Knapových na ulici Mlynská 149/4.
Uznesenie č. 38/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie dvoch kontajnerov na ulici Mlynskej za účelom
vyčistenia čiernej skládky.
Za: ...8...

Proti: ...0..

Zdržal:...0....

4.3. Žiadosť Petra Dugoviča, bytom Hoštáky 462/30, Blatné o odkúpenie obecného
pozemku o výmere cca 25 m2, ktorý susedí s jeho nehnuteľnosťou.
Stavebná komisia odporúča OcZ prijať kladné stanovisko za podmienok:
- Pozemok bude odpredaný s vecným bremenom, v cene 10,- €/m2
- Kupujúci uhradí náklady za geometrický plán, poplatok za vklad do katastra s vecným
bremenom.
Uznesenie č. 39/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti pozemku vo výmere cca 25m² so zriadením
vecného bremena pánovi Petrovi Dugovičovi, bytom Hoštáky 462/30, Blatné v cene 10,-€/m².
Celková kúpna bude stanovená po predložení geometrického plánu, ktorý zabezpečí
žiadateľ na vlastné náklady. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako aj poplatok za
vklad do katastra nehnuteľností i poplatok za vklad do katastra s vecným bremenom.
Za: ..8....

Proti: ..0...

Zdržal:..0...

4.4 . Žiadosť Eduarda Planka, bytom Rajčianska 42, Bratislava a Terézie Jánskej, bytom
116/42, Blatné o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku unikajúcej vody na miestnom
cintoríne.
Uznesenie č. 40/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku o zjednanie nápravy na výpustnom
vodovodnom ventile na miestnom cintoríne pri hlavnom kríži.
Za: ...8...

Proti: ..0...

Zdržal:...0..

4.5. Stanovisko Rozálie Fabianovej bytom Bratislavská 10/57, Blatné zaslala stanovisko
k uzneseniu č. 13/2011-Z zastupiteľstva o vysporiadanie vlastníctva pozemkov. Navrhuje
uzavretie zmluvy o nájme pozemkov v súlade s legislatívnymi ustanoveniami. Starostka obce
zvolá jednanie s vlastníkmi pozemku spolu s finančnou, stavebnou komisiou a dohodnú
dĺžku nájmu a cenu. Termín stretnutia 6. 6. 2011 o 19.00 h.

4.6.
Žiadosť Pavla Červenka, bytom M.R. Štefánika 270/32, Blatné o vybudovanie
parkovacieho miesta pred mojím rodinným domom.
Uznesenie č. 41/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pánovi Pavlovi Červenkovi, bytom M. R. Štefánika 270/32
vybudovanie parkovacieho miesta o rozmeroch 8 x 3 m pred plotom rodinného domu.
Za: ..8....

Proti: ..0...
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Zdržal:..0...

4.7. Žiadosť Jany Škvareniakovej, bytom Pionierov 14, Rožňava o povolenie usporiadania
diskoték a koncertov v roku 2011 v zriadení Malibu Dance Club, Glanec 504/6, Blatné v čase
od 21.00 h do 03.00 h, každú sobotu.
Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia prerokovala žiadosť Jany
Škvareniakovej na usporiadanie diskoték v prevádzke Malibu Dance Club a navrhuje
zastupiteľstvu prijať uznesenie na usporiadanie diskotéky so skúšobnou dobou .
Uznesenie č. 42/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v prevádzke Malibu Dance pre rok 2011 usporiadanie
diskoték 2 x do mesiaca v čase od 21,00 do 03,00 hod. so zabezpečením dostatočného
odhlučnenia a zabezpečenia poriadkovej služby so skúšobnou dobou na dva mesiace.
Za: ..7....

Proti: ..0...

Zdržal:.1....

4.8 Žiadosť Heleny Kučerovej na vyriešenie problému. Suseda menovanej vyviedla rúru
z vykurovacieho telesa a tým, že vykuruje sústavne dymom zadymuje nehnuteľnosť
žiadateľky. Na žiadosť pani Heleny Kučerovej vykonala odborná požiarna hliadka obce
kontrolu. Nakoľko však majitelia nehnuteľnosti nereagovali a nevpustili členov požiarnej
hliadky dnu. Vysvetlenie podal pán Rastislav Pero.
.
Uznesenie č. 43/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odporúča p. Helene Kučerovej riešenie problému
v občiansko-právnom konaní.
Za: ...8...

Proti: ..0...

Zdržal:.0....

4.9. Odvolanie Petra Šarmíra voči platobnému výmeru č.1/2011 za užívanie verejného
priestranstva pred svojim rodinným domom.
Starostka obce postúpila odvolanie komisie pre ochranu verejného poriadku a životného
prostredia – vybavené. Komisia prešetrila oprávnenosť odvolania a na základe zistení
odporúča zrušiť Platový výmer č. 1/2011.
Uznesenie č. 44/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie odvolanie Petra Šarmíra proti
platobnému výmeru č. 1/2011.
Za: ...8...

Proti: ..0...

Zdržal:.0....

4.10. Žiadosť manželov Kloknerových o presunutie prípojok, prípadne o refundáciu nákladov
spojených s presunom prípojok. Starostka obce postúpila žiadosť na preverenie stavu,
stavebnej komisii. Náklady na preloženie len elektrickej prípojky nám vyčíslili cca na 500,– €
až 600,- €.
Riaditeľ Základnej školy v Blatnom požiadal o slovo a požiadal o navýšenie prostriedkov pre
Školský klub detí. Uviedol, že sa zvýšil počet detí, ktoré majú záujem o navštevovanie
školského klubu a bude potrebné v novom školskom roku vytvoriť dve skupiny. Zároveň
uviedol, že nastúpila po rodičovskej dovolenke družinárka, ktorá je zaradená do vyššieho
platového stupňa.
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5. Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v MŠ Blatné (deti, triedy, potreby)
a výsledky školskej jedálne
Uznesenie č. 45/2011-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacom
procese v MŠ a výsledkom ŠJ pri MŠ bez výhrad.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravu finančného limitu
stravníkom
a navýšenie o 0,06 € za stravnú jednotku.
Za: ...8...

Proti: ..0...

Zdržal:..0...

6. Informácie o činnosti DHZ
Na základe platného požiarneho poriadku obce OcZ okrem iného vymenúva a odvoláva
veliteľa DHZ. Nakoľko prišlo k zmene vo vedení DHZ je nutné prijať nasledovné
uznesenie
Uznesenie č. 46/2011-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie odstúpenie z funkcie veliteľa DHZ
Blatné pána Františka Daniša.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe odporúčania Okresného riaditeľstva
v Pezinku vymenúva pána Rastislava Pera na výkon funkcie veliteľa DHZ v Blatnom.
Za: ..8....

Proti: ..0...

Zdržal:.0....

Uznesenie č. 47/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti DHZ bez výhrad.
Za: ...8...

Proti: ..0...

Zdržal:.0....

Uznesenie č. 48/2011-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poslancov Rudolfa Rodného a Vojtecha
Nezhodu za zástupcov do kontrolných skupín.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada preventivára obce predložiť starostke obce
zloženie kontrolných skupín z dôvodu vystavenie preukazov.
Za: ...8...

Proti: ..0...

Zdržal:..0...

7. Kontrola potreby úprav VZN
Na základe vyššie uvedených zmien je nutné prijať nový Požiarny poriadok obce.
Uznesenie č. 49/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN č. 1/2011 – Požiarny poriadok obce.
Za: ...8...

Proti: ..0...

Zdržal:..0...

8. Riešenie pripomienok využívania areálu futbalového ihriska
Nakoľko vznikajú neustále rozpory medzi súčasnými užívateľmi futbalového areálu je nutné
prijať stanovisko k danému problému

6

Uznesenie č. 50/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje užívanie hlavnej hracej plochy futbalového
areálu pre potreby kynologickému klubu.
Za: ..3....

Proti: ..0...

Zdržal:..5...

9. Rôzne
9.1. Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre prvý polrok 2011.
Uznesenie č. 51/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom s schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011
podľa predloženého návrhu.
Za: ...7...

Proti: ..0...

Zdržal:.0....

9.2. Správa nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia obce Blatné so zákonom
č.583/2002 Z.z, od 1.1.2010 do 31.12.2010 a správa audítora o audite účtovnej závierky
k 31.12.2010 obce Blatné.
Uznesenie č. 52/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie
a) Správu nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia obce Blatné so Zákonom
č. 583/2002 Z.z. bez výhrad.
b) Správu účtovnej závierky k 31.12.2010 bez výhrad.
Za: ..7....

Proti: ..0...

Zdržal:..0...

Poslanec Vojtech Milošovič požiadal starostku obce, aby zistila na stavebnom úrade ako
treba postupovať v zmysle stavebného zákona a vyriešiť zbúranie rodinného domu rodiny
Tavaliovej na ulici M.R. Štefánika.
Poslanec Vojtech Nezhoda požiadal starostku obce, aby rokovanie obecného zastupiteľstva
zvolávala len raz za dva mesiace. K návrhu sa pridali i ostatní poslanci. Starostka uviedla, že
nové termíny rokovaní OcZ predloží na schválenie na budúcom zasadnutí zastupiteľstve.
10. 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
Poznámka:
Originál podpísaná zápisnica sa nachádza na Obecnom úrade v Blatnom
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Uznesenie 76/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti ZO Jednota
dôchodcov Slovenska – Klub Dôchodcov v Blatnom.
7. Schválenie platu hlavného kontrolóra obce Blatné
Písomný návrh.
Uznesenie 80/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce vo výške 223,–
€ mesačne, pri úväzku 0,2.
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