Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
24.06.2011 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, Jozef Farkaš, Ing. Vojtech Nezhoda, Ing. Erika Vitálošová
Ospravedlnený: Mgr. Róbert Čičmanec
Občania: 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 výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ Blatné.
Informácie o činnosti DH Šarfianka.
Prerokovanie platu starostky.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zasadnutia určila Anežku Kissovú, za overovateľov
zápisnice Jozefa Kubicu a Rudolfa Rodného. Posledné prijaté uznesenie č. 52/2011-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 – úloha trvá
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku. – úloha trvá
Uznesenie č. 34/2011-Z
OcZ v Blatnom poveruje starostku obce o zabezpečenie oplotenia vodojemu.
Prijaté na 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, v riešení.
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
Uznesenie č. 38/2011-Z Žiadosť Danky Knapovej, bytom Mlynská 149/4, Blatné o pomoc
s odstránením čiernej skládky odpad – 2 kontajnery boli pristavené, pokračovať sa bude
podľa možností.
Uznesenie č. 40/2011-Z Žiadosť Eduarda Planka a Terézie Jánskej o zamedzenie ničenia
pomníkov v dôsledku unikajúcej vody na miestnom cintoríne – v riešení
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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
Nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne - budeme riešiť podľa možností,
z materiálov dostupných na OcÚ- v riešení.
Nutnosť zverejnenia na internete platných VZN, nakoľko nie sú uvedené v eurových
hodnotách - vybavené
Prepadávajúca sa cesta na ulici Glanec, pred rodinným domom p. Remenára – p.
Remenárovi išla písomný výzva na uvedenie vozovky do pôvodného stavu
Pripomienka p. poslanca Ing. Vojtecha Nezhodu po prehodnotení termínov rokovaní OcZ.
Uznesenie č. 53/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OcZ na 2. polrok 2011 podľa predloženého
návrhu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal:0
3. Pripomienky poslancov a občanov

1. Ing. Vojtech Nezhoda – v akom stave rozpracovanosti sa nachádza MŚ, starostka
informovala, že bolo nutné prizvať statika, nakoľko statické riešenie krovu a schodiska je
s rozporom statiky, ďalej informovala, že v mesiaci máj - jún prebehli elektroinštalačné práce
a vodovodno-kanalizačné práce.
2. Štellárová Viera – požiadala o riešenie stavu cintorína, konkrétne vzhľad pomníkov.
Predchádzajúcim starostom bolo zakázané umiestniť klasický pomník. Povolenie dostali iba
na pomníkovú tabuľu, nakoľko sa mal na cintoríne zavádzať americký štýl cintorína. Tento
sa potom prestal dodržiavať, ostatní pochovávaní už boli opäť do klasických hrobov.
Starostka povolila p. Štellárovej vybudovanie klasického pomníka.
3. Františeek Dugovič informoval sa v akom štádiu sa nachádza predaj Esobaru, kedy
prichádza do úvahy zmena vlastníka Esobaru. Nakoľko je táto otázka predmetom rokovaní
cirkvi, kupujúceho a Obecného úradu, táto otázka ostala v riešení.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť Jozefa Knapa, o prenájom priestorov bývalej knižnice.

Uznesenie č. 54/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prenájom priestorov v MKS (bývalá knižnica)
pánovi Jozefovi Knapovi, Mlynská 149/4, Blatné, zároveň poveruje starostku obce
vypracovať nájomnú zmluvu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
5. Informácia o činnosti DH Šarfianka
Správu predniesol Ing. Ján Fabian, zastupujúci člen Dychovej hudby Šarfianka.
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Uznesenie č. 55/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o o činnosti DH Šarfianka bez
výhrad.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal:0
6. Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ Blatné
Správu predniesol riaditeľ Základnej školy v Blatnom Mgr. Jozef Slezko.
Uznesenie č. 56/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacom
procese v ZŠ bez výhrad.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal:0
7. Prerokovanie platu starostky
S účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá
bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z. V zmysle prechodných ustanovení uvedenej novely
starosta zvolá zasadnutia OcZ tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate
starostu v súlade s platnou novelou zákona.
Uznesenie č. 57/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat starostky obce s účinnosťou od 1.6.2011
nasledovne:
a) Plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zbierky zákonov 1523,-,-€
b) Navýšenie podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Zbierky zákonov o 11 % 168,-€
c) Plat starostky obce podľa § 3 od. 1 a § 4. ods. 2 zákona 253/1994 Zbierky
zákonov spolu činí: .......1 691................€
Za: 8
Proti: 0
Zdržal:0
8. Rôzne
8.1. Predložená správa hlavnej kontrolórky obce Eriky Vitálošovej o kontrolnej činnosti
hospodárenia obce za rok 2010 a návrh plánu činnosti na II. polrok 2011.
Uznesenie č. 58/2011-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti
hospodárenia obce Blatné za rok 2010 bez výhrad.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2011 bez pripomienok.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal:0

8.2. Žiadosť Rozálie Fabianovej o vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod futbalovým
ihriskom. 6.júna sa konalo pracovné stretnutie, kde sa dohadovali konkrétne podmienky na
vysporiadanie vlastníctva k pozemkom. Nakoľko však v danej záležitosti sú stále
nedoriešené viaceré fakty je nutné:
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a) zdokladovať vlastnícke právo k pozemkom pod futbalovým ihriskom. Predložený
geometrický plán totiž uvádza p. č. 1666, čo je v katastri vedené ako nezaložený list
vlastníctva
b) predložiť aktuálny geometrický plán pozemkov, ktoré majú záujem žiadatelia
odpredať. Jedine v tom prípade môže obec rokovať o cene a možnom odkúpení
c) preukázať vysporiadané povinnosti z vlastníckych práv voči obci a teda po ukončení
nájomnej zmluvy s PD Blatné vlastníci nepredložili nové skutočnosti, ktoré majú za
následok, že po skončení obdobia nájomnej zmluvy nikto neplatil dane za pozemky.
V prípade, že áno žiadame zdokladovať podanie daňového priznania k uvedeným
pozemkom.
d) Na základe vyššie uvedených faktov a žiadosti vlastníkov o vydanie uznesenia,
starostka obce navrhuje:
Uznesenie č. 59/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odročuje vysporiadanie
pozemkov do predloženia
aktuálneho výpisu z katastrálneho úradu a listu vlastníctva použiteľného na právne účely nie
staršieho ako 3 mesiace.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal:0
8.3. Dňa 16. Júla Vatra zvrchovanosti, 2 týždne pred tým pracovné stretnutie KDH,HZDS,
Dychovka
Vojtech Milošovič
16.7.2011.

–

informoval

o pripravovanej

akcie

„Vatra

zvrchovanosti“

dňa

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

Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce
Originál zápisnice sa nachádza na Obecnom úrade v Blatnom

4

5

