Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
25. 02. 2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Prerokovanie a schválenie VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.
Prerokovanie a schválenie VZN o podmienkach držania psov.
Schválenie rozpočtu na rok 2011.
Pripomienky poslancov a občanov.
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určila Janu Skalkovú, za overovateľov zápisnice
Jozefa Farkaša a Rudolfa Rodného. Program bol schválený s pripomienkou. Poslanec
Vojtech Milošovič požiadal o presunutie bodu 7. pripomienky poslancov a občanov na č.
bodu 3. Posledné prijaté uznesenie č. 9/2011-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.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Ing. Miloslav Onofrej sa informoval, prečo boli zrušené normatívy pre stavebnú činnosť
v obci.
Anna Ligová sa informovala, kedy sa bude realizovať budovanie kanalizácie na ulici
K Mrázovej doline. Starostka obce odpovedala, že je podaná žiadosť o poskytnutie
dotácie na envirofond. Dotácie sa budú prideľovať v priebehu mesiacov marec až apríl
a nevieme, či obec dostane dotáciu na budovanie kanalizácie. Z vlastných prostriedkov
nie je možné kanalizáciu vybudovať. Poslankyňa Anna Kubicová uviedla, že ako obec
v Bratislavskom kraji do 2000 obyvateľov nemáme šancu získať dotáciu z eurofondov.
Poslankyňa Anna Kubicová požiadala starostku obce o lepšie nastavenie miestneho
rozhlasu na dolnom konci, na Bratislavskej ulici. Starostka dá preveriť možnosť lepšieho
nastavenia funkčnosti miestneho rozhlasu.
Peter Granec sa informoval, prečo nebol zaradený do pracovného pomeru v rámci
aktivačných prác, prečo niekto v Pezinku povie, že nie je možné ho prijať. Starostka
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uviedla, že sú v zákone stanovené určité kritéria prijatia na aktivačné práce a obec
menovite overovala koho môže prijať.
Martin Tomčala sa informoval, či môžu zo zatrávnenej plochy pred ich nehnuteľnosťou
odstrániť obrubník, ktorý v rámci revitalizácie zabudli odstrániť.
Anna Ligdová navrhla, aby sa vybudovalo zábradlie na briežku z ulice Hoštáky na ulicu
Glanec. Uviedla, že pre starších ľudí je ťažké najmä v zimnom období zísť po kopci
z ulice Hoštáky na ulicu Glanec.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť Heleny Kučerovej na vyriešenie problému. Suseda menovanej vyviedla rúru
z vykurovacieho telesa a tým, že vykuruje sústavne dymom zadymuje nehnuteľnosť
žiadateľky.
Poslanec Patrik Milošovič uviedol, že z dvora Kučerových nie je vidieť, či je tam je
vybudovaní komín alebo je vyvedená len rúra. Navrhuje podnet prešetriť.
Starostka obce odstupuje žiadosť stavebnej komisie.
4.2. Žiadosť Mareka Tavaliho, bytom Potočná 141, Blatné o poskytnutie jednorazovej
výpomoci. Sociálna komisia pri OcZ v Blatnom prerokovala žiadosť menovaného a navrhuje
poskytnúť príspevok vo výške 60,- € na nákup ošatenia.
Uznesenie č. 10/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie jednorazového príspevku vo výške
60,- € Marekovi Tavalimu na nákup ošatenia pre dve maloleté deti. Príspevok bude
poskytnutý po predložení dokladu o zakúpení ošatenia.
4.3. Žiadosť Stanislava Tavaliho, bytom M.R. Štefánika 289/1, Blatné o náhradné
ubytovanie. Sociálna komisia pri OcZ v Blatnom prerokovalo žiadosť menovaného a po
preštudovaní predložených dokumentov navrhuje:
Uznesenie č. 11/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom navrhuje žiadateľovi Stanislavovi Tavalimu vyriešiť
vlastnícke vzťahy k uvedenej nehnuteľnosti a následne zápis do katastra nehnuteľností. Po
vyriešení vlastníckych vzťahov k uvedenej nehnuteľnosti obec pristúpi k vyriešeniu
náhradného bývania.
4.4. Žiadosť Kataríny Urbančokovej o vyjadrenie k listine súpisného čísla a zároveň o bode
vlastníka rodinného domu Magdalény Tavaliovej.
Starostka uviedla, že bývalý starosta Milan Šarmír listinou len pridelil súpisné číslo a neriešil
vlastníctvo stavby. Zastupiteľstvo nemá kompetencie riešiť vlastníctvo nehnuteľnosti,
odporúča si vybaviť dedičské konanie.
4.5. Žiadosť Jána Čepela o povolenia vybudovania príjazdovej komunikácie. Žiadosť
prerokovala stavebná komisia a navrhla vybudovanie prístupovej komunikácie v zmysle
podkladov Revitalizácie Šarfickej ulici:
Uznesenie č. 12/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vybudovanie komunikácie na vlastné náklady
žiadateľa a po zhotovení diela bezodplatne odovzdať do majetku obce. Pred zahájením prác
prizvať pracovníka obce k určeniu presnej polohy príjazdovej cesty.
4.6. Žiadosť Spojenej školy Senec o vyriešenie problému zanedbávania školskej dochádzky
Dominika Jánskeho, nar. 28. 11. 1995, bytom Blatné, A. Véghu 114.
Starostka obce presunuje žiadosť sociálnej komisie.
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4.7. Žiadosť Rozálie Fabianovej, bytom Bratislavská 11, Blatné o usporiadanie pozemkov
parc. číslo 1663 a 1664, ktoré sú upravené ako futbalové ihrisko. Menovaná zastupuje
i Máriu Osvaldová a Margitu Švrčkovú:
Uznesenie č. 13/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce písomne požiadať žiadateľov, aby
navrhli spoločné riešenie k spokojnosti obidvoch strán.
4.8. Sťažnosť rodiny Ladislava Vošku na chov psov u suseda Jána Poništa, Podhájska 233,
Blatné. U pána Poništa sa nachádza 30-40 nekontrolovateľne rozmnožovaných psov . Mgr.
Róbert Čičmanec navrhol postúpiť sťažnosť na Obvodný úrad ŽP:
Uznesenie č. 14/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom navrhuje postúpiť predmetnú sťažnosť na riešenie na
Obvodný úrad ŽP v Senci.
4.9. Žiadosť o stolnotenisový klub Blatné o odpustenie poplatkov za použitie sály MKS
Blatné:
Uznesenie č. 15/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatkov za sálu MKS a za použitie
riadu a inventára Stolnotenisovému klubu Blatné na ples konaný dňa 12. 2. 2011.
Stolnotenisový klub Blatné znáša náklady na vyčistenie obrusov a uhradí poškodení alebo
chýbajúci inventár.
4.10. Žiadosť Petra Fila o zníženie poplatku za zábavný automat Garlando – stolný futbal
umiestnený v podniku ESO-BAR Blatné:
Uznesenie č. 16/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje zníženie poplatku za zábavný automat
Garlando (stolný futbal) umiestnený v podniku ESO-BAR Blatné.
4.11. Žiadosť Petra Slezáka, bytom Potočná 148/9, Blatné o poskytnutie finančnej výpomoci.
Uznesenie č. 17/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 30,- €
Petrovi Slezákovi, bytom Blatné, Potočná 148/9 na vybavenie dokladov, ktoré je potrebné
vydokladovať potvrdeniami.
4.12. Žiadosť Jaroslava Lakyho, bytom Košická 38, Senec o mimosúdne vyrovnanie za úraz
spôsobený 4. 12. 2010 na zľadovatelej ceste. Starostka sa informovala u pána Gašparoviča,
ktorý uviedol, že poistka zahŕňa takéto situácie a zaslal tlačivo na vyplnenie poistnej
udalosti. Starostka postúpi žiadosť na vyriešenie poisťovne.
4.13. Žiadosť Doc. Ing. Bačovej o vyrovnanie dlhu obce. Menovaná vypracovávala projekt
cyklotrasy a nedostala zaplatené za jeho vypracovanie. Starostka obce postupuje finančnej
komisie.
4.14. Žiadosť Jakuba Kaščáka o odkúpenie pozemku na Pažiti.
Uznesenie č. 18/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Jakubovi Kaščákovi, trvale bytom , Pažiť č. 35,
Blatné 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,- €. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, za kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
4.15. Žiadosť Jany Škvareniakovej, bytom Pionierov 14, Rožňava o povolenie usporiadania
diskoték a koncertov v roku 2011 v zariadení Malibu Dance Club, Glanec 504/6, Blatné
v čase od 21.00 h do 03.00 h, každú sobotu.
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Starostka postupuje žiadosť komisie pre ochranu verejného poriadku a životné prostredie.
5. Prerokovanie a schválenie VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.
Uznesenie č. 19/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka.
Po schválení pripomienkoval VZN Mgr. Jozef Slezko, ktorý uviedol, že stanovená výška je
likvidačná pre školský klub. Uviedol, že 4. 2. 2011 bol zápis detí a do prvej triedy nastúpi
v školskom roku 2011/2012 23 detí a 19 detí prejavilo záujem o návštevu školského klubu.
Z uvedeného dôvodu musí posilniť o ďalšiu silu na dve hodiny denne školský klub, čím
vzrastú finančné náklady. Žiada prehodnotiť výšku dotácie. Poslanci navrhli, aby výšku
znovu prehodnotila finančná komisia a vypracovala sa finančná analýza. Podľa finančnej
analýzy sa upraví výška dotácie na školský klub.
6. Prerokovanie a schválenie VZN o podmienkach držania psov.
Uznesenie č. 202011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odročuje schválenie VZN o podmienkach držania psov.
7. Schválenie rozpočtu na rok 2011.
Uznesenie č. 21/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2011 po
zapracovaní pripomienok.
8. Rôzne.
8.1. Marián Dugovič požiadal o zaslanie časti transferu pre FK Družstevník Blatné pred
schválením rozpočtu, pretože v marci už začína súťaž a nemajú finančné prostriedky na
zaplatenie štartovného:
Uznesenie č. 22/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poukázanie finančnej čiastky Futbalovému
klubu Družstevník Blatné vo výške 3.000,- € s podmienkou predloženia kompletného
vyúčtovania transferu za rok 2010.
8.2. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala o zabezpečenie nového očíslovania operatívnej
evidencie všetkého dlhodobého majetku vedeného v registri OcÚ, MŠ, ŠJ a MKS.
Uznesenie č. 23/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie nového očíslovania
inventára.
T: 30.9.2011
8.3. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala starostku obce o vypracovanie nového
organizačného poriadku obce, pretože v predchádzajúcom nie sú zapracované strediská
MŠ, ŠJ.
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku.
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8.4. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z O ochrane vereného záujmu pri
výkone verených funkcionárov. č. 7 bod 5
Uznesenie č. 25/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zloženie komisie v zmysle zákona 357/2004 Z.
z O ochrane vereného záujmu pri výkone verených funkcionárov nasledovne:
Jozef Kubica – predseda
Vojtech Nezhoda – člen
Róbert Čičmanec – člen
8.5. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala starostku, aby materiály na rokovanie
zastupiteľstva boli zasielané v papierovej forme každému poslancovi. Požiadala
o predloženie počtu detí, ktoré navštevujú MŠ. Ďalej sa informovala ako bol riešený čierny
odber vody Ing. Stanislav Krchnák. Starostka odpovedala, že mu bola vystavená faktúra.
8.6. Poslanec Vojtech Milošovič sa pýtal, ako bolo vydané povolenie pre Róberta Remenára,
ktorý je napojený na obecnú kanalizáciu. V povolení sa uvádza, že investor zodpovedá za
úpravu terénu na povolenú rozkopávku po dobu 5 rokov.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončila starostka obce a poďakovala
prítomným za aktívnu účasť na rokovaní.

Zapísala:

Jana

Skalková

Overovatelia: Jozef Farkaš
Rudolf Rodný

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

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce
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Originály zápisníc podpísané
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