Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
02.12.2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Anna Kubicová, JUDr. Pavol
Čičmanec,
Mgr. Patrik Milošovič, Mgr. Róbert Čičmanec, Rudolf Rodný, Ing. Vojtech Nezhoda,
Vojtech Milošovič
Ospravedlnení:, Jozef Kubica – zástupca starostu obce, Ing. Erika Vitálošová, Jozef Farkaš
Zapisovateľ: Stanislava Kubicová
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Schválenie inventarizačnej komisie, inventarizácia majetku obce
6. Prerokovanie a schválenie VZN o poplatkoch komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych poplatkoch za služby
8. Prerokovanie návrhov na ocenenie najlepších športovcov za rok 2011
9. Rôzne
10. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Za zapisovateľku zasadnutia určila Stanislavu Kubicovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Róberta
Čičmanca a p. Rudolfa Rodného. Posledné prijaté uznesenie č. 72/2011-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 - vykonané
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. 37/2011-Z Žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk o stanovisko a prípadne
stanovenie podmienok predaja prístavby bývalého kina -v riešení. Nakoľko nebola doriešená
dostavba kina, ktorá nebola oficiálne zapísaná v súčasnosti prebieha zlegalizovanie na
katastri. Bol urobený nový geometrický plán a je pripravená žiadosť o zápis. Nakoľko však
prebiehajúci ROEP, bude ukončený 15.12.2011 po tomto dátume sa začnú vykonávať
zápisy.
Uznesenie č. 40/2011-Z
Žiadosť Eduarda Planka a Terézie Jánskej o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku unikajúcej
vody na miestnom cintoríne – v riešení
Kontrola pripomienok:
- Pripomienka pána poslanca Vojtecha Milošoviča - nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej
brány na miestnom cintoríne v riešení, oprava poškodených lavičiek - lavičky sú
namontované a natreté
- Dobudovanie zábradlia na výjazde na Hoštáky- v riešení
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-

Pripomienka p. Mgr. Róberta Čičmanca na spreneveru p. Adriany Augustovičovej, p.
starostka informovala, že zákaz nakladania majetkom bol vydaný uznesením Okresného
súdu v Pezinku zo dňa 24.11.2010

3. Pripomienky poslancov a občanov
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Vojtech Milošovič sa informoval či všetky práce vykonané na dostavbe MŠ prebehli
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Starostka informovala, že všetky práce na MŠ
boli podľa zákona v limite zákaziek s nízkou prahovou hodnotou. Na každú jednu zákazku
boli vyžiadané minimálne tri cenové ponuky, pri niektorých zákazkách aj viac. Všetky
materiály sú kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Vojtech Milošovič - pripomienkoval cintorín – plné kontajnery okolo Sviatku všetkých
svätých. Starostka informovala, že kontajnery sa pracovníkmi vyvážali piatok, v nedeľu
dopoludnia a v pondelok. Aby sa situácia s preplnenými kontajnermi neopakovala počas
vianočných sviatkov po dohode s PD Blatné sme zapožičali jeden kontajner navyše.
Vojtech Milošovič - pripomienkoval oficiálny príhovor na výročie p. dekana v mene
občanov, zastupiteľstva.
Vojtech Milošovič - pripomienkoval, že sa nedodržiavajú termíny
obecných
zastupiteľstiev, ktoré boli dohodnuté na druhý polrok 2011
Mgr. Patrik Milošovič - pripomienkoval zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
Rudolfa Kocha, trvale bytom v Blatnom – navrhol riešenie - postúpiť Obvodnému úradu
a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a podanie podnetu na polícii.
Mgr. Róbert Čičmanec - navrhol namontovať radary po obci - starostka obce informovala,
že v bode rôzne mala pripomienku s vypracovanou ponukou na radary. Nakoľko
bezpečnostná situácia je vážna bude vhodné v rozpočte na rok 2012 uvažovať, prípadne
zakomponovať zakúpenie radarov.
Anna Kubicová navrhla delegovať zástupcu obce na Zhromaždenie vlastníkov poľovných
pozemkov, za účelom uzatvorenia nájmu na výkon práva poľovníctva.
Uznesenie č.73/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo Blatné deleguje pána Jozefa Kubicu, zástupcu starostky obce na
zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, za účelom uzatvorenia nájmu poľovného
revíra Blatné, s PZ Priehrada Blatné.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť Klubu dôchodcov o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS a
použitého inventára z dôvodu konania Vianočného posedenia dôchodcov dňa 11.12.2011.
Uznesenie č.74/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS
a zapožičanie inventára Klubu dôchodcov Blatné z dôvodu konania vianočného posedenia
dôchodcov dňa 11.12.2011.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.2.

Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov
MKS a použitého inventára z dôvodu konania 2. Stolnotenisového plesu, konaného dňa
28.01. 2012.
Uznesenie č. 75/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS
a zapožičanie inventára z dôvodu konania 2. Stolnotenisového plesu, konaného dňa
28.01.2012.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
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4.3.

Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Blatné povolenie usporiadať tradičný školský ples
dňa 21.01.2012 a odpustenie poplatkov za prenájom použitého inventára.
Uznesenie č. 76/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom použitého inventára
použitého z dôvodu konania tradičný školský ples konaného dňa 21. 01. 2012
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

5. Schválenie inventarizačnej komisie, inventarizácia majetku obce
Starostka obce predložila návrh na vykonanie inventarizácie ZŠ v Blatnom a zloženie
inventarizačnej komisie. Inventarizácia v ZŠ Blatné bola naposledy
vykonaná v r. 2009.
Inventarizácia majetku obce vzhľadom k tomu, že fyzická inventarizácia majetku obce bola
vykonaná v roku 2010 sa v roku 2011 vykonávať nebude, nakoľko podľa zákona je možné
vykonať inventarizáciu majetku raz za dva roky.
Uznesenie 77 /2011 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce
ku dňu 31.12.2011 a zloženie inventarizačných komisií, pre objekt Základnej školy v Blatnom
inventarizačnej komisie, v zložení: Mgr. Miriam Paštéková. PhD – predseda, Ing. Alexandra
Holá, Jozef Kubica a Augustín Javorčík ako - členovia
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
6. Prerokovanie a schválenie VZN o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Uznesenie 78 /2011 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN č 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady podľa zapracovaných pripomienok.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
7. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych poplatkoch za služby
Uznesenie 79 /2011 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN č.4/2011
a poplatkoch za služby podľa zapracovaných pripomienok.
Za: 7
Proti: 0

o miestnych

poplatkoch

Zdržal: 0

8. Prerokovanie návrhov na ocenenie najlepších športovcov za rok 2011
Komisia kultúry, mládeže, školstva a športu rozposlala dotazníky športovom v obci a na
svojom zasadnutí dňa 18.11.2010 podľa schválených kritérií vyhodnotila umiestnenie
Športovcov roku 2011.
Uznesenie 80/2011 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje podľa predloženého návrhu udelenie ocenení
Športovcov roku 2011.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
9.

Rôzne

9.1. Nakoľko p. Kaščák do dnešného dňa neprejavil záujem o kúpu pozemku na Pažiti a
odstúpil od zmluvy je nutné uznesenie, ktorým mu OcZ schválilo predaj pozemku zrušiť.
Uznesenie č. 81/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší Uznesenie č. 18/2011 na predaj pozemku p. č. 1661/1
trvalé trávne porasty na ulici Pažiť, vo výmere 493 m2 za 73,-€/ m2 v celkovej sume 35.989,€ a p. č. 1661/39 vo výmere 148 m2 za 67,- €/ m2 z toho jednu polovicu, čo činí 4.958,- €.
Jakubovi Kaščákovi, trvale bytom , Pažiť č. 35, Blatné z dôvodu odstúpenia od zmluvy.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
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9.2. Schválenie členského príspevku do Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa
stanovuje podľa údajov Štatistického úradu SR k 1.1.2011 – 1678 obyvateľov.
Uznesenie č. 82/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úhradu členského príspevku do ZMOS, za rok
2012 vo výške 251,7 €.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
9.3. Na základe požiadaviek viacerých občanov ako aj obecných organizácii, starostka
preverila možnosti ako sa stať členom Združenia malokarpatskej vínnej cesty. Pre obec to bude
mať reprezentačné výhody a podmienky pre vznik členstva sú:
a) zaplatenie jednorázového vstupného príspevku vo výške 50,-€
b) ročného členského príspevku vo výške 10,-€
Uznesenie č.83/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje:
a) členstvo v Združení malokarpatskej vinnej cesty
b) úhradu poplatkov do Združenia malokarpatskej vínnej cesty
a to
jednorázového vstupného vo výške 50,-€ a členského príspevku na rok 2012
vo výške 10.- €.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
9.4. Riaditeľka MŠ požiadala o navýšenie rozpočtu v bode odmeny pre pracovníkov MŠ.
(dôvodová správa priložená). Predsedníčka finančnej komisie pani Anna Kubicová informovala
poslancov, že pri schvaľovaní výšky odmien v rozpočte obce bola stanovená pevná sadzba pre
jedného zamestnanca, ktorá bola dodržaná. Z toho dôvodu nie je navýšenie prostriedkov
nutné.
9.5. Vojtech Milošovič upozornil, že Zuzana Marčeková rod. Lakyová stavia plynovú skrinku
na obecnom pozemku, smer chodník. Žiada, aby bolo stavebným úradom prešetrené, či je
stavba v súlade s vydaným stavebným povolením.
10. 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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