Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
09.2.2012 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Anna Kubicová, JUDr. Pavol Čičmanec,
Mgr. Patrik Milošovič, Rudolf Rodný, Vojtech Milošovič, Jozef Kubica, Ing. Erika
Vitálošová, Jozef Farkaš
Ospravedlnení: Ing. Vojtech Nezhoda, Mgr. Róbert Čičmanec
Zapisovateľ: Anežka Kissová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí OcZ v Blatnom na rok 2012
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2012
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Za zapisovateľku zasadnutia určila Anežku Kissovú, za overovateľov zápisnice Vojtecha
Milošoviča, Jozefa Farkaša. Posledné prijaté uznesenie č. 84//2011-Z.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku. – v riešení
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:
- Dobudovanie zábradlia na výjazde na Hoštáky- zhotovené, vybavené
- Prestavba rodinného domu p Zuzany Marčekovej rod. Lakyová - plynová skrinka –
stavebný úrad vykonal šetrenie a zistil, že prestavba domu je vykonávaná v súlade
so stavebným povolením. Rozvodová skrinka stojí na pôvodnom mieste, SP presun
neriešilo a teda neprišlo k žiadnemu porušeniu zo strany stavebníka - doplnenie
preriešenia pripomienky, či plynová skrinka stojí na súkromnom, alebo obecnom pozemku.
3. Pripomienky poslancov a občanov
3.1. Farkaš Jozef – nutnosť podať reklamáciu na revitalizáciu obce, nakoľko sa pri predajni p.
Šuplatu v zimnom období nedajú otvárať vchodové dvere. Starostka sa vyjadrila, že o probléme je
informovaná a už sa rieši podanie podnetu na reklamáciu.
3.2 Parajková Mária - využitie MKS, nakoľko nie je možné v prípade nutnosti použitie sály.
Starostka sa vyjadrila, že vyzve Stolnotenisový klub, ktorý momentálne využíva MKS najčastejšie,
aby vypracoval harmonogram svojich tréningov a zápasov a podľa toho sa bude ďalej táto otázka
riešiť.
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3.3 Rodný Rudolf - na konci ulice K Mrázovej doline by bolo vhodné doplniť osvetlenie. Starostka
sa vyjadrila, že daný problém je možné riešiť, až po zapracovaní do rozpočtu.
3.4 Fabian Ján - osadenie dopravných značiek na ulici Glanec - starostka sa vyjadrila, že daná
problematika sa rieši s príslušným dopravným inšpektorátom od novembra minulého roka.
3.5 Knap Jozef - dokončenie kanála pri RD p. Rusnáka. Starostka sa vyjadrila, že práce boli
v mesiaci 9-10. 2011 ukončené a finálne doriešenie problému odtokového kanála je možné až po
zakomponovaní do rozpočtu obce. Stavebná komisia na základe obhliadky miesta vyčísli potrebné
náklady.
3.6 Milošovič Vojtech, požiadal o vyjadrenie stavebného úradu, nakoľko má informáciu o tom, že
stavebné povolenie Štefanovi Augustovičovi, bolo vydané bez kompletnej dokumentácie.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.Žiadosť Marty Tavalyovej, bytom Potočná 10, Blatné o jednorazovú finančnú výpomoc.
Nakoľko žiadosť bola doručená iba dva dni pred zasadnutím OcZ a sociálna komisia nemala
časový priestor na vyjadrenie, žiadosť sa presúva do ďalšieho zastupiteľstva.
4.2. Žiadosť Dychovej hudby Šarfianka o odpustenie poplatkov za prenájom MKS a zapožičanie
riadov k akcii „Pochovávanie basy“ dňa 18.2.2012.
Uznesenie č. 1/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prenájom MKS a zapožičanie riadov bez poplatku
Dychovej hudbe Šarfianka.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
5. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí OcZ v Blatnom na rok 2012
Uznesenie č.3/2012 - Z
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OcZ na rok 2012 po zapracovaní
pripomienok do predloženého návrhu. Zároveň schvaľuje termín konania pracovných stretnutí
poslancov a to prvý pondelok v mesiaci, v ktorom sa nekonaná zasadnutie OcZ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2012
Pred začiatkom rokovania OcZ starostka navrhla pozmeniť bod rokovania č. 6 a to, aby
s z bodu vylúčilo schvaľovanie rozpočtu, nakoľko z objektívnych dôvodov nebolo možné
zverejniť návrh rozpočtu 15 dní vopred ale iba 7 dní pred zasadnutím OcZ. Predsedníčka finač.
komisie p. Kubicová, požiadala ponechať bod rokovania v pôvodnom znení, nakoľko má
pripravené stanovisko finančnej komisie, ktoré tvorí prílohu zápisnice. Vysvetlenie
k predloženým dokumentom podala ekonómka obce p. Anežka Kissová v znení: predložený
návrh rozpočtu mal slúžiť ako pracovný dokument, do ktorého sa mali pri zasadnutí finančnej
komisie zapracovávať pripomienky. K jednotlivým položkám v rozpočte, ktoré členom finančnej
komisie neboli jasné, nemohla ekonómka podať vysvetlenie, nakoľko ani ona ani hlavná
kontrolórka neboli na zasadnutie prizvané. Požiadavku finančnej komisie, aby návrh rozpočtu
bol v programovej štruktúre je možné zo softwérového hľadiska urobiť po ukončení roku 2011
a preklopení sa na rok 2012 a to po kontrole účtovníctva roku 2011 hlavnou kontrolórkou, čo
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práve prebieha. Po preklopení účtovných údajov roku 2011 do roku 2012 bude automaticky
viditeľné plnenie rozpočtu 2011. Táto situácia vznikla tým, že v novom účtovnom programe sa
pracuje len od roku 2011. Požiadavka na preklopenie roka už bola zadaná do softwérovej
firmy, ktorá spravuje naše účtovníctvo. Na základe prednesenej správy zo zasadnutia finančnej
komisie zo dňa 7.2.2012 bolo prijaté finančnou komisiou navrhnuté uznesenie.
Uznesenie č.2/2012 - Z
1. Obecné zastupiteľstvo v Blatnom takto predložený návrh rozpočtu obce Blatné na obdobie
roka 2012 neschvaľuje.
2. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce povinnosť zabezpečiť vypracovanie
a predloženie nového návrhu rozpočtu na rok 2012 a programový rozpočet na roky 2013
a 2014 najneskôr do 20.02.2012 a to v zmysle zápisnice z finančnej komisie konanej dňa
07.02.2012, ktorý bude obsahovať bežné príjmy, kapitálové príjmy, finančné operácie
a skutočné plnenie rozpočtu za rok 2011 a to podľa Programu:
Program 1 – Plánovanie manažment a kontrola
Program 1.1. Manažment
Program 1.2. Členstvo v združeniach miest a obcí
Program 1.3. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
Program 2 – Služby občanom
Program 2.1. Matrika
Program 2.2. Stavebný úrad v členení zo ŠR a z ObÚ
Program 2.3. Evidencia obyvateľstva zo ŠR
Program 2.4. Opatrovateľská služba a sociálne veci
Program 2.5. Miestny rozhlas a verejné osvetlenie
Program 2.6. Kultúra a šport
Program 3 – Odpadové hospodárstvo
Program 3.1. Separovaný zber, ochrana životného prostredia, hasiči
Program 4 – Komunikácie
Program 4.1. Údržba miestnych komunikácii
Program 5 – Vzdelávanie
Program 5.1. Školská jedáleň pri MŚ
Program 5.2. Materská škola
Finančné operácie
Základná škola
Školská družina
Kapitálové príjmy
Následne starostke obce ukladá povinnosť zverejniť návrh rozpočtu najmenej 15 dní
spôsobom v obci obvyklým t.j. na úradnú tabuľu obecného úradu, prípadne tento návrh
rozpočtu dať na webovú stránku obce až po tomto úkone obecné zastupiteľstvo pristúpi ku
schvaľovaniu rozpočtu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
7. Rôzne
Schválenie členských príspevkov v rámci regionálneho združenia Podunajsko na rok 2012.
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7.1. Uznesenie č. 4/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje príspevok do RZ Podunajsko na počet
obyvateľov 1651 vo výške :
0,20 € x počet obyvateľov – členský príspevok na rok 2012 vo výške 330,20 Eur
0,05 € x počet obyvateľov – príspevok na propagáciu na rok 2012 vo výške 82,55 Eur
0,10 € x počet obyvateľov – členský príspevok RVC na rok 2012 vo výške 165,10 Eur
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

7.2. Prerokovanie zámeru Obce Blatné v zmysle Zákona o podpore CR 91/2011 spolu založiť
a stať sa členom oblastnej organizácie
Uznesenie 5/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo
organizácie.
Za: 0

v Blatnom

schvaľuje

Proti: 6

spolu založiť a stať sa členom oblastnej
Zdržal: 1

7.3. Kubicová Anna požiadala o vykonanie kontroly hl. kontrolórkou odmien vyplatených
aktivistom.
7.4. Kubicová Anna požiadala o vykonanie kontroly hl. kontrolórkou, či práce vykonané na
nadstavbe MŠ boli v súlade so zákonom o verenom obstarávaní. Zároveň požiadala o vydanie
objednávky k vykonaným prácam pánovi Mariánovi Šúpatovi.
7.5. Kubicová Anna sa informovala či sa robí prieskum trhu, pri nákupe napr. čistiacich
prostriedkov. Starostka sa vyjadrila, že nákupy čistiacich prostriedkov sa v prevažnej miere
uskutočňujú v nákupných centrách a to na základe akciových letákov, aby pri nákupe boli ušetrené
maximálne možné čiastky.
7.6 Kubicová Anna
sa informovala ohľadne poskytnutia potravinovej pomoci. Starostka
informovala, že potravinová pomoc podľa poslednej informácie s UPSVaR Senec, by sa mala
uskutočniť podľa rozpisu rozvozu koncom februára 2012.
7.7. Kubicová Anna podala žiadosť o vyjadrenie ohľadne tvorby SF starostky a hlavnej
kontrolórky. Starostka sa vyjadrila, že ona SF netvorí a ku tvorbe SF hlavnej kontrolórky sa vyjadrí
až po prejdení danej problematiky s mzdárkou p. Skalkovou.
7.8. Kubicová Anna podala podnet na úpravu VZN „O výške dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy, z dôvodu požiadavky p. riaditeľa ZŠ
o navýšenie prostriedkov na školský klub a VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, z dôvodu prelínania sa dátumu zápisu s prázdninami.
7.9. Kubicová Anna požiadala aby sa doriešil stav ohľadne odoberania dokladov ku kontrole
hlavnou kontrolórkou mimo OcÚ.
Uznesenie 6/2012-Z
OcZ v Blatnom súhlasí, aby hlavná kontrolórka v odôvodnených prípadoch odoberala doklady aj
mimo priestorov obecného úradu na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, pokiaľ
tomu nebudú brániť prevádzkové dôvody.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal: 2
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8. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončila starostka obce a poďakovala
prítomným za aktívnu účasť na rokovaní.

Mgr. Katarína Takáčová v.r.
starostka obce

Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

Originál podpísanej zápisnice sa nachádza na Obecnom úrade v Blatnom.
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