Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
15.3.2012 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Anna Kubicová, JUDr. Pavol Čičmanec,
Patrik Milošovič, Rudolf Rodný, Vojtech Milošovič, Jozef Kubica, Jozef Farkaš, Paula
Nováková,
Ospravedlnení: Ing. Erika Vitálošová, Mgr. Róbert Čičmanec
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Zloženie sľubu poslanca.
Kontrola plnenia uznesení.
Pripomienky poslancov a občanov.
Žiadosti fyzických a právnických osôb.
Informácie o činnosti DHZ Blatné.
Informácie o činnosti DH Šarfianka.
Informácia o činnosti FK Družstevník Blatné.
Úprava VZN č. 1/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia,
dieťa materskej školy.
10. Doplnenie a úprava VZN č. 2/2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011.
12. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2012.
13. Rôzne.
14. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Za zapisovateľku zasadnutia určila Janu Skalkovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Patrika
Milošoviča, a Rudolfa Rodného. Posledné prijaté uznesenie č. 6/2012-Z.
2. Zloženie sľubu poslanca OcZ v Blatnom
Vzhľadom na skutočnosť, že poslanec Vojtech Nezhoda sa v zmysle § 25, bod 2, ods. c) zákona
369/1990 Z. z. vzdal poslaneckého mandátu je potrebné, aby na jeho miesto nastúpil nový člen
zastupiteľstva, zložil zákonom predpísaný sľub a tým sa p. Paula Nováková stane novým členom
poslaneckého zboru.
Uznesenie 7/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom konštatuje, že novozvolená poslankyňa Obecného
zastupiteľstva v Blatnom pani Paula Nováková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
3. 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
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Kontrola pripomienok:
– Prestavba rodinného domu p. Zuzany Marčekovej rod. Lakyovej – prístavba rozvodovej skrinky,
dôvodová správa tvorí prílohu zápisnice. Starostka uviedla, že stavebné konanie neriešilo
prestavbu rozvodovej skrinky, táto už v minulosti bola postavená na obecnom pozemku
a vlastníci nehnuteľnosti skrinku pri prestavbe rodinného domu len obmurovali. Nakoľko si však
nesplnili ohlasovaciu povinnosť bude sa postupovať v zmysle stavebného zákona. Na návrh
poslancov bude uzatvorená nájomná zmluva s podmienkou, že prípade vykonávania úprav
ulice, bude majiteľka nehnuteľnosti zaviazaná vykonať prekládku rozvodovej skrinky na vlastný
pozemok.
Uznesenie č. 8/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prenájom časti obecného pozemku pani Anne
Lakyovej, bytom Košická, Senec o výmere cca 1m2. V prípade rekonštrukcie chodníka bude
nájomca povinný odstrániť prípojku na vlastné náklady.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 1
–

Reklamácia na revitalizáciu obce pred vchodovými dverami pri predajni Šúplata bola podaná.

–

Využitie MKS pre využívanie aj iných organizácií obce. Predseda STK Blatné predložil
využívanie pre ich potreby, je to od pondelka do štvrtka v čase od cca 17,30-22,00 hod. Návrh
starostky je na najbližšom pracovnom stretnutí spracovať harmonogram využitia použitia sály.
Poslankyňa Anna Kubicová uviedla, že MKS využíva STK neobmedzene, pretože i keď nemajú
tréning alebo zápas stoly sú stále v miestnosti rozložené.

–

Osadenie dopravných značiek na ulici Glanec - starostka sa vyjadrila, že daná problematika sa
rieši s príslušným dopravným inšpektorátom od novembra minulého roka. Minulý týždeň sa
konalo stretnutie na dopravnom inšpektoráte s Ing. Krajčovičom. V prípade, že ak obec
nemá vypracovanú pasportizáciu dopravného značenia (celkový popis obce s vyznačenými
všetkými dopravnými značkami) obce, je nutné podať projekt, ktorý musí byť schválený
obecným zastupiteľstvom aj dopravným inšpektorátom. Inak nie je možné sankcionovať
za prípadné nedodržiavanie dopravného značenia. Poslanec Vojtech Milošovič navrhol
prerokovanie problematiky dopravného značenia na pracovnom stretnutí obecného
zastupiteľstva. Požiadal starostku, aby do pracovného stretnutia obecného zastupiteľstva
preverila v archíve, či nie je vypracovaná pasportizácia dopravného značenia obce.

–

Požiadavka o vyjadrenie stavebného úradu, k dokumentácii stavebného povolenia Štefana
Augustoviča.
Starostka
obce
predmetný
spisový
materiál
preverila
a
zistila, že v spisovom materiáli chýba prehlásenie stavebného dozora. Následne bolo
pracovníčkou stavebného úradu podané vysvetlenie: v žiadosti je uvedený stavebný
dozor Ing. Milošovič Martin, ktorému bolo zaslané oznámenie o začatí stavebného
konania a tento v lehote neoznámil skutočnosť, že dohoda o výkone činnosti SD nebola
podpísaná. Na základe vyššie uvedeného mala pracovníčka za to, že chýbajúci doklad
nedoplnil stavebník len omylom, nakoľko bola osobne prítomná pri telefonickom
rozhovore o výkone stavebného dozoru. Ku dňu konania zastupiteľstva bolo doručené aj
prehlásenie stavebného dozora a tým je dokumentácia kompletná bez nadobudnutia
právoplatnosti.

–

Pripomienky pani poslankyne Anne Kubicovej a to - odmeny aktivistov, obstarávanie prác na
nadstavbe MŠ, drobné nákupy na obecnom úrade boli postúpené hlavnej kontrolórke.
K pripomienke potravinovej pomoci starostka informovala, že potravinová pomoc bola občanom
podávaná v 10-11 týždni. Informácie ohľadne tvorby SF podala priamo mzdová účtovníka obce
pani Skalková. Starostka fond netvorí a hlavná kontrolórka obce je zamestnankyňou obce
a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinnosti zamestnanca obce.
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4. Pripomienky poslancov a občanov
Poslanec Vojtech Milošovič upozornil:
- na ulici Pažiť je umiestnený kus asfaltu asi o rozmeroch 1x1,5 m. Treba zabezpečiť jeho
odstránenie. Ing. Onofrej uviedol, že asfalt tam uložil on a zabezpečí jeho odstránenie.
- na rozkopanú cestu pred novostavbou rodinného domu pána Magulu. Starostka uviedla, že
rozkopávku preverí.
- na prepadávajúcu sa cestu pred rodinným domom pána Remenára. Spýtal sa, kedy bude
vyzvaný zabezpečiť úpravu cesty po rozkopávke. Starostka uviedla, že menovaný bol vyzvaný
na odstránenie nedostatku po rozkopávke. Pán Remenár prisľúbil odstránenie nedostatku po
vykonanej rozkopávke v priebehu jarných mesiacov.
- na plne využitie úradnej tabule pred OÚ. Zároveň požiadal o presunutie tabule, ktorá je
umiestnená pri ESO-BARE na Nám. Dr. G. Radošínskeho pred obecný úrad.
- na odkopaný svah pod štátnou cestou pri Jozefovi Knapovi ml., na Mlynskej ulici. Uviedol, že
ak sa neurobí úprava svahu betonážou, môže prísť k nešťastiu. Uvedená situácia vzniká aj pri
rodinnom dome Hrachovických na Šenkvickej ulici, kde sa začína zosúvať zemina k domu pána
Bosáčika, na Mlynskej ulici.
Uznesenie 9/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zistenie skutkového stavu podkopanej
cesty a okamžité zjednanie nápravy.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0

5. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5.1.Žiadosť Marty Tavalyovej, bytom Potočná 10, Blatné o jednorazovú finančnú výpomoc.
Prerokovanie žiadosti presúva na prerokovanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva po
schválení rozpočtu obce.
5.2. Žiadosť Miestnej organizácie Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
o odpustenie poplatkov za prenájom zasadačky z dôvodu zasadnutia pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien dňa 7.marca 2012.
Uznesenie č. 10/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatku za poskytnutie priestorov
zasadačky Obecného úradu MO ĽS HZDS dňa 7.3.2012.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
5.3. Žiadosť Miestnej organizácie Kresťansko-demokratické hnutie o odpustenie poplatkov za
využitie zasadačky dňa 4.3.2012.
Uznesenie č. 11/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatku za poskytnutie priestorov
zasadačky Obecného úradu MO KDH dňa 4.3.2012.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
5.4. Žiadosť Jednoty klubu dôchodcov o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS
Blatné a použitie inventára z dôvodu konania výročnej členskej schôdze dňa 12.3.2012.
Uznesenie č. 12/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatku za prenájom priestorov MKS
Blatné a použitie inventára dňa 12.3.2012.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
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5.5. Žiadosť pána Jaroslava Šalkoviča, bytom Vinohradská 268/2, Blatné na osadenie
obrubníkov pred rodinným domom. Stavebná komisia odporúča žiadosť schváliť.
Uznesenie č. 13/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje pánovi Jaroslavovi Šalkovičovi, bytom Vinohradská
268/2, Blatné osadenie obrubníkov pred nehnuteľnosťou na vlastné náklady.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
5.6. Žiadosť Ing. Miloslava Onofreja na preloženie dopravnej značky označenia začiatku
a konca obce na ceste III/0611. Ing. Miloslav Onofrej uviedol, že požaduje presunutie
dopravnej značky z dôvodu, že mimo obce platia iné pravidlá organizácie dopravy ako v obci.
Poslanec Vojtech Milošovič požiadal odložiť prerokovanie žiadosti a prerokovať všetko na
pracovnom stretnutí obecného zastupiteľstva. S presunutím prerokovania žiadosti súhlasili
i ostatní poslanci.
6. Informácie o činnosti DHZ Blatné
Správu o činnosti predniesol Rastislav Pero, veliteľ DHZ Blatné a tvorí prílohu zápisnice OcZ.
Uznesenie č. 14/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti DHZ Blatné za rok 2011.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
7. Informácie o činnosti DH Šarfianka
Správu o činnosti DH Šarfianka prečítala starostka obce a tvorí prílohu zápisnice OcZ.
Uznesenie č. 15/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti DH Šarfianka za rok
2011.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
8. Informácia o činnosti FK Družstevník Blatné
Správu o činnosti predniesol Patrik Milošovič a tvorí prílohu zápisnice OcZ
Starostka obce, po podaní správy Milošovičom, informovala poslancov o stretnutí s vlastníkmi
pôdy pod ihriskom. Výsledky rokovania budú vedeniu obce oznámené do konca mesiaca. Ide
o možnosť využívania plochy pre potreby obce na dobu určitú za prijateľných podmienok.
Uznesenie č. 16/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti Futbalového klubu
Družstevník Blatné za rok 2011.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
9. Úprava VZN č. 1/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského
zariadenia, dieťa materskej školy
Uznesenie č. 17/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zmenu VZN č.1/2011 zo dňa 25.2.2011 o výške
dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy podľa
predloženého návrhu bez pripomienok.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
10. Doplnenie a úprava VZN č. 2/2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
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Uznesenie č. 18/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zmenu VZN č.21/2009 zo dňa 23.1.2009
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa predloženého návrhu
bez pripomienok.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
Správa HK bola poslancom predložená na preštudovanie a tvorí prílohu zápisnice.
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórke na zasadnutí
prerokovanie správy sa presúva na nasledujúce zasadanie OcZ.

obecného

zastupiteľstva

12. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2012
Kontrolórka obce pripomienkovala rozpočet po zapracovaní úprav v rozpočte. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórke na zasadnutí
prerokovanie správy sa presúva na nasledujúce zasadanie OcZ.

obecného

zastupiteľstva

13. Rôzne
13.1. Podľa § 18c zákona NR SR č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, plat HK je násobkom priemernej mzdy zamestnanca národného
hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý sa zverejňuje v mesiaci marci
príslušného kalendárneho roka. Z toho dôvodu je nutné vykonať úprava platu hlavného
kontrolóra.
Uznesenie č. 19/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce vo výške 267,€ s účinnosťou od 1.1.2012.
Za: 7
Proti:0
Zdržal: 1
13.2. Podľa § 3 zákona NR SR č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat starostky je
násobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva SR za
predchádzajúci kalendárny rok, v závislosti od počtu obyvateľov je podľa § 4 tohto zákona
od 1001 do 3000 obyvateľov 1,98 násobok. Priemerný plat predchádzajúceho roka sa
zverejňuje v mesiaci marci príslušného kalendárneho roka. Z toho dôvodu je nutné vykonať
úprava platu starostky.
Uznesenie č. 20/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat starostky obce vo výške vo výške 1.729,€ s účinnosťou od 1.1.2012.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 1
13.3. Mgr. Jozef Slezko, riaditeľ ZŠ Blatné požiadal o odstránenie havárie na budove školy,
začala opadávať omietka. Požiadal obec o poskytnutie pracovnej sily, pričom materiál
zabezpečí na náklady školy. Starostka uviedla, že pracovnú silu, čiže murára poskytne.
13.4. Ponuka Ing. Miloslava Onofreja na odovzdanie verejného osvetlenia do majetku obce.
Poslanci presunuli prerokovanie na nasledujúce zasadanie po prerokovaní na pracovnom
stretnutí.
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13.5. Ing. Miloslav Onofrej sa informoval, ako sa účtuje stočné občanom, ktorí sú vlastníkmi
studní. Ak sú dané v zákone smerné čísla na určenie spotreby za osobu, musia platiť za
stočné občania, ktorí sú pripojení na kanalizáciu. Poslanci prerokujú uvedenú problematiku
na pracovnom stretnutí.
13.6. Rastislav Pero predseda DHZ sa informoval v akej výške bude do rozpočtu zapracovaný
transfer pre ich organizáciu. Poslankyňa Anna Kubicová podala informáciu, že v návrhu
rozpočtu je pre DHZ určených 3.640,- €.
14. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončila starostka obce a poďakovala
prítomným za aktívnu účasť na rokovaní.

Mgr. Katarína Takáčová v.r.
starostka obce

Originál podpísanej zápisnice sa nachádza na OÚ v Blatnom
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