Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
11.10.2012 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Anna Kubicová, JUDr. Pavol Čičmanec, Mgr.
Róbert Čičmanec, Rudolf Rodný, Jozef Farkaš, Vojtech Milošovič
Ospravedlnení: Paula Nováková, Jozef Kubica, Mgr. Patrik Milošovič
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti FO, PO
Obnova verejného osvetlenia – prezentácia fi EcoLED Solutions, Bratislava
Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom
Úprava VZN č. 1/2012 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za
poskytovanie sociálnej služby.
8. Úprava VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú úhradu nákladov škôl a
školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach prijatia detí do MŠ“
9. Prerokovanie a schválenie VZN č.2/2012 o organizácii miestneho referenda
10. Plnenie a úprava rozpočtu obce za I. polrok
11. Prerokovanie návrhov na udelenie ocenení ( aj s výškou odmien )
12. Rôzne
13. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Katarína Takáčová. Za
zapisovateľku zasadnutia určila Stanislavu Kubicovú, za overovateľov zápisnice Vojtecha
Milošoviča a Jozefa Farkaša. Posledné prijaté uznesenie č. 59/2012-Z.
2. Kontrola plnenia pripomienok
P. Bachratá a p. Buriová opätovne žiadajú riešiť dopravnými značkami Chorvátsku ulicu –
značka na Chorvátsku ulicu osadená v zmysle PLATNEJ PASPORTIZÁCIE OBCE, napriek
tomu žiadajú osadenie značiek zákazu vjazdu nákladných motorových vozidiel.
– Starostka obce poveruje komisiu verejného poriadku, aby navrhli riešenie na
osadenie nového označenia, nakoľko predložený návrh je nutné predložiť na
schválenie dopravnému inšpektorátu, až potom je možné osadenie nového
značenia. Predtým však navrhuje, aby sme listom oslovili aj obyvateľov okolitých
ulíc, aby sa ako dotknuté osoby k danému návrhu vyjadrili.
Pani Plechová
– požiadala o úpravu cesty na ulici Potočná. Cez ulicu sa nedá prejsť motorovým
vozidlom, nie je tam vyriešený odtokový kanál, kríky a konáre stromov zasahujú na
cestu. Občanom tečie dažďová voda do dvora. Ulica je dlhodobo zanedbávaná a nie je
tam upravovaná cesta. – konáre boli orezané, úprava cesty bude riešená v mesiaci
október, nakoľko sme doposiaľ riešili protipovodňový kanál za nehnuteľnosťou p.
Rusnáka. (od hlavnej cesty sú cez jeho pozemok vedené betónové rúry, ktoré
odvádzajú dažďové vody a dlhodobým užívaným boli zanesené)
– Požiadala o osadenie rampy pri vjazde na ulicu Potočnú z Mlýnskej ulici, nakoľko tam
chodia autá s cudzími poznávacími značkami a vozia odpad na nelegálnu skládkuosadenie rampy nerieši problém navážania odpadov. V minulosti tam už rampa
bola osadená a napriek tomu neplnila svoj účel.
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–

Požiadala spolu s pani Katarínou Tavaliovou o odstránenie odpadu – bude sa riešiť
v rámci finančných možností obce
Pani Mgr. Marta Gašajová
– požiadala o opravu cesty na ulici Lúčna, ktorá je v dezolátnom stave, na okrajoch sa
prepadáva a požiadala stavebnú komisia ulicu, o prešetrenie stavu.
– Poukázala tiež na stav cesty pri školskom plote. – z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov nie je možné v súčasnosti riešiť opravy miestnych komunikácií.
Taktiež na ulici Lúčna sa do budúcna plánuje s výstavbou kanalizácie a teda príde
aj k porušeniu cestu.
Pán Plecho
– sa informoval, či niekto monitoruje štátnu cestu na ulici Šarfická, v lokalite svahu na
Mlynskej ulici. Svah stále sadá, cesta v uvedenom úseku je prepadnutá a voda ju
vymýva. Starostka odpovedala, že uvedená cesta je v správe BSK a podá požiadavku
na prešetrenie stavu – bola podaná žiadosť na BSK, drobné údržby sa riešia
priebežne
Pani Jana Skalková
– poprosila, o opravu cesty na ulici Kráčice, kde pri výjazde na ulicu M. R. Štefánika, po
budovaní kanalizácie je porušená cesta a po daždi tam stojí dažďová voda – pri každej
údržbe cesty sa tam navezie drvený asfalt, avšak prejazdom vozidiel sa to
opätovne vymelie – z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov však nie je iné
riešenie možné.
Pani Kučerová Helena
– Požiadala o zverejnenie zoznamu občanov, ktorí si platia poplatky za psa - zoznam je
zverejnený
– Riešenie stavu opatrovateľskej služby v Blatnom – samostatný bod rokovania
Mgr. Jozef Slezko
– požiadal starostku obce, aby sa v miestnom rozhlase vyhlasovalo, že školský dvor po 22.
hodine nie je prístupný verejnosti. Bolo prijaté VZN obce, ktoré hovorí, že po tejto
hodine sa nesmie nikto zdržovať na školskom dvore. Uviedol, že na dvore našli
porozbíjané fľaše, použité ihly. Požiadal o monitorovanie kamerami a sankcionovaní
občanov –vyhlasuje sa, je taktiež prijaté uznesenie, ktorým sa poveruje poslanec
Mgr. Róbert Čičmanec na získanie možností zabezpečenia budovy a areálu ZŠ.
– ďalej uviedol, že pribúdajú deti a narástol počet detí v školskom klube. Teraz navštevuje
školský klub 43 detí a mali by sa otvoriť dve oddelenia. Musí vydať rozhodnutia o prijatí
detí do školského klubu na školský rok 2012-2013. Pri otvorení druhého oddelenia žiada
o navýšenie finančných prostriedkov na školský klub – riaditeľ školy predložil návrhy
rozpočtu ŠK, ktorými sa budú poslanci zaoberať v rámci riešenia rozpočtu obce.
Poslankyňa Anna Kubicová
– požiadala o vyčíslenie, čo stoja kontajnery a aké sú náklady na vývoz PET-fliaš vo
vreciach (písomná správa, príloha zápisnice)
Pani Plechová
– požiadala o osadenie smetného koša na ulici Mlýnska – nie je opodstatnenie na
umiestnenie, smetné koše máme rozmiestnené iba na Hlavnej ulici aj to bolo
riešené v rámci revitalizácie. V budúcnosti môžeme pristúpiť ku komplexnému
riešeniu osadenia smetných košov po celej obci.

Kontrola uznesení:
Uznesenie č.32/2012-Z - v riešení časť b)
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
schvaľuje presun finančných prostriedkov
z kapitálových výdavkov rozpočtu z položky nadstavba MŠ na novú výdavkovú položku
bežného rozpočtu na nutnú opravu ZŠ vo výške 2000 €. - vybavené
b) Poveruje poslanca Mgr. Róberta Čičmanca zistením možnosti riešenia zabezpečenia
budovy školy a školského areálu.
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Uznesenie č. 35/2012-Z - v riešení, do predloženia geom. plánu žiadateľa
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odročuje odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo 404/5
a parcelné číslo 404/1 v katastrálnom území obce Blatné p. Ladislavovi Tavalymu.
Uznesenie č. 46/2012-Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce na doriešenie prepadnutej cesty na
ulici Glanec pri kanalizačnom poklope v lehote 30 dní.
Uznesenie č. 47/2012-Z – samostatný bod rokovania zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom prehodnotí výšku poplatku vo VZN č. 1/2012
o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby –
riešené v samostatnom bode rokovania
Uznesenie č. 48/2012-Z - vybavené
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje ponuku prevodu verejného osvetlenia p. Ing.
Onofreja do majetku obce.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce v spolupráci s predsedníčkou
finančnej komisie p. Annou Kubicovou a predsedom stavebnej komisie p. Vojtechom
Milošovičom doplniť a uzavrieť darovaciu zmluvu o prevode majetku.
Uznesenie č. 49/2012-Z - samostatný bod rokovania nakoľko hlasovanie bolo neplatné
a) OcZ neschvaľuje uzavrieť zmluvu o výkone správy majetku vlastníka verejnej kanalizácie
b) OcZ neschvaľuje uzavrieť zmluvu o výkone správy vlastníka verejného vodovodu
Za:0
Proti:2
Zdržal:2
Uznesenie č. 50/2012-Z- vybavené
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nový názov „Štrky“ pre novovybudovanú miestnu časť:
Uznesenie č. 51/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce na zabezpečenie vypracovania
projektovej dokumentácie na rozšírenie kuchyne v Školskej jedálne pri Materskej škole
v Blatnom.
Uznesenie č. 52/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o výsledkoch práce materskej
školy a informáciu o výsledkoch práce školskej jedálne.
Uznesenie č. 53/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom prerokovalo potrebu úpravy zmeny VZN.
Uznesenie č. 54/2012-Z- vybavené
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prenájom obecného pozemku parcelné číslo
404/41 p. Andrejovi Buchamerovovi s manželkou.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce uzavrieť zmluvu o nájme v cene
1,- € na rok.
Uznesenie 55/2012 – Z - vybavené, bol zaslaný výpis uznesenia a výzva aby sa p. Gura
dostavil na úrad za účelom prejednania podmienok zmluvy, avšak ku dnešnému dňu sa
nestavil.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc. č.
404/13 vo výmere cca 90 m2 Petrovi Gurovi, bytom Dúhova 17, Senec v cene 25,– €/m2.
Kupujúci na svoje náklady zabezpečí na odkupovaný pozemok geometrický plán, vklad do
katastra, uhradí kúpnu cenu a správne poplatky. Uznesenie stratí platnosť ak kúpna cena
nebude uhradená do šiestich mesiacov odo dňa schválenia predaja.
Uznesenie 56/2012 – Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zámer stavby rodinného domu na parcelné číslo
2430/2, nakoľko rozvojový zámer platného územného plánu obce Blatné č. 16/o stratil
opodstatnenie.
Uznesenie 57/2012 – Z- vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje p. Helene Šarmírovej odpustenie časti poplatku za
odber vody z dôvodu poruchy vodovodného potrubia, ktorého výška bude stanovená po
najbližšom odpočte.
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Uznesenie 58/2012 – Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Základnej organizácii Slovenského zväzu
záhradkárov v Blatnom na akciu Burčiakfest odpustenie poplatkov za prenájom plochy,
inventára a spotrebovanej vody a elektrickej energie.
Uznesenie č. 59/2012-Z výročná správa obce – zobraté na vedomie
3. Pripomienky poslancov a občanov
Poslanec Vojtech Milošovič opätovne upozornil na kopanie svahu p. Knapom, žiada vo veci
konať.
Uznesenie č. 60/2012 - Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada o vyhlásenie štátneho stavebný dohľad p. Jozefa Knapa
z dôvodu zosuvu pôdy z pod štátnej cesty na Šarfickej ulici.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0
Poslanec Vojtech Milošovič opätovne žiadal o riešenie prepadnutej cesty na Hoštákoch pri
parku pred rodinným domom p. Boďu, kde sa robila rozkopávka - kanalizácia.
Uznesenie č. 61/2012 – Z
Z dôvodu neukončeného rozkopávkového povolenia Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje
starostku riešiť problém v priestupkovom konaní.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0
Poslanec Vojtech Milošovič pripomienkoval úpravy verejného priestranstva pred domom p. Guru
na ul. Šarfickej, navrhol vyrubenie poplatku podľa VZN za zabratie verejného priestranstva.
Poslankyňa Anna Kubicová pripomienkovala parkovanie na chodníkoch s osobnými aj
nákladnými vozidlami. Požiadala o riešenie formou písomných upozornení.
Mgr. Jozef Slezko požiadal o opätovné riešenie zatekajúcej strechy na budove ZŠ. Napriek
tomu, že v minulosti už bolo zatekanie riešené formou reklamácie, ktorá nebola uznaná, riaditeľ
opätovne požiadal o zadanie reklamácie firme, ktorá zateplenie strechy vykonávala.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Na minulom zasadnutí sa OcZ zaoberalo žiadosťou Ing. Miloslava Onofreja, Hradská
516/4, Blatné a manželky
na prevzatie výkonu správy majetku verejného vodovodu
a kanalizácie. Z dôvodu, že uznesenie nebolo právoplatné je nutné opätovne prerokovať
uvedený bod. Zmluvy boli prepracované podľa pripomienok, nové znenie.
Uznesenie č. 62/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje uzavrieť zmluvu o výkone správy majetku vlastníka
verejnej kanalizácie
Za:3
Proti:2
Zdržal:1
Uznesenie 63/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje
verejného vodovodu
Za:3
Proti:2

uzavrieť zmluvu o výkone správy vlastníka
Zdržal:1

Uznesenie 64/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje p. JUDr. Pavla Čičmanca a Mgr. Róberta Čičmanca
na spracovanie návrhov zmlúv o výkone správy vodovodu a kanalizácie.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0
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4.2.

Žiadosť Petra Macáka, Blatné Kráčice 247/4, o vybudovanie vjazdu na pozemok.
Nakoľko sa jedná o obecný pozemok, bola oslovená stavebná komisia, ktorá po
vykonanej obhliadke vydáva súhlasné stanovisko.
Uznesenie 65/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vybudovanie chodníka a vjazdu na
pozemok pána Petra Macáka, bytom Blatné, Kráčice 247/4 v požadovanej podobe.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0

4.3.

Žiadosť Ing. Vladimíry Valovičovej - HEVA, Blatné M.R.Štefánika 281, o úpravu
verejného priestranstva pred predajňou. Nakoľko sa jedná o obecný pozemok, bola
oslovená stavebná komisia, ktorá po vykonanej obhliadke vydáva súhlasné stanovisko.
Uznesenie 66/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravu verejného priestranstva na základe
žiadosti Ing. Vladimíry Valovičovej - HEVA, Blatné M.R.Štefánika 281 v požadovanej
podobe.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0

4.4.

Žiadosť Tibora Kováča, Šancova 32, 811 05 Bratislava o dokúpenie parcely vo
vlastníctve obce, okolo nehnuteľnosti p.č.262. Nakoľko sa jedná o obecný pozemok,
bola oslovená stavebná komisia, ktorá po vykonanej obhliadke odporúča preveriť
vlastnícke práva a pozemok odpredať za cenu 25€/m². Súbežne so šetrením komisie
starostka obce preverovala vlastnícke práva k uvedenej nehnuteľnosti a bolo zistené, že
sú nevysporiadané. Listom sme oslovili pána Kováča o doloženie dokladov, avšak na
uvedenej adrese je adresát neznámy. Na základe vyššie uvedeného starostka obce
navrhuje žiadosť zamietnuť v plnom rozsahu.
Uznesenie 67/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje žiadosť p.Tibora Kováča, Šancova 32,
811 05 Bratislava o odkúpenie parcely vo vlastníctve obce, okolo nehnuteľnosti p.č.262
z dôvodu nevysporiadania vlastníckych vzťahov.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0

4.5.

Žiadosť Petra Naďoviča o zámenu pozemkov podľa predloženého návrhu.
Uznesenie 68/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zámenu pozemku č. 160/1 v k.ú. obce
Blatné vo výmere 43 m² za časť parcely tej istej výmery z časti obecného pozemku
parc. č. 2454/7 (2455/2). Žiadateľ na svoje náklady zabezpečí na zámenný pozemok
geometrický plán, uhradí poplatky za vklad do katastra. Uznesenie má platnosť po dobu
šiestich mesiacov odo dňa schválenia.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0

4.6.

Žiadosť p. Anny Dugovičovej o súhlas na používanie miestnosti, chladiaceho zariadenia
a katafalku v dome smútku obce Blatné z dôvodu vykonávania koncesnej živnosti
o poskytovaní pohrebných služieb.
Prerokovanie žiadosti bolo odročené na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

5. Informácia o obnove verejného osvetlenia fi EcoLED Solutions Bratislava
Na zasadnutí predniesla firma EcoLED Solutions Bratislava informáciu o možnosti obnovy
vereného osvetlenia, čo by pre obec znamenalo vysokú úsporu nákladov energie, zlepšenie
parametrov kvality osvetlenia formou LED osvetlenia. Obnova osvetlenia pre obec by
neznamenala žiadne náklady, nakoľko financovanie by bolo po dobu dohodnutú na základe
vykonaného auditu, formou úspor elektrickej energie, ktoré prinieslo nové osvetlenie. Poslanci
odporučili starostke, aby v spolupráci s p. poslancom Robertom Čičmancom preverili bližšie
možnosti obnovy verejného osvetlenia.
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Uznesenie 69/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o obnovu verejného
osvetlenia.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0
6. Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom
– Informáciu podala p. Ligdová
– Starostka obce informovala prítomných, že starostka obce a sociálna komisia organizuje
pri príležitosti mesiaca úcty k starým dňa 21.10.2012 tradičné spoločenské posedenie.
Program zabezpečuje DH Šarfianka.
Uznesenie 70/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o činnosti ZO Jednoty
dôchodcov.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0
7. Úprava VZN č. 1/2012 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za
poskytovanie sociálnej služby
Doc. Ing. Mária Heribanová, PhD (písomný podnet - príloha zápisnice)
- predniesla podnet na odstránenie nehospodárneho nakladania s prostriedkami obce
pri zabezpečovaní sociálnych služieb v obci a zmenu VZN.
- poukázala, že súčasným systémom fungovania opatrovateľskej služby
v podmienkach obce Blatné, vynaložené prostriedky znamenajú zrejmú nevýhodu
pre obec (§8. Ods.14 zákona 448/2008)
- navrhla zmenu VZN tak, aby obec nehospodárnosťou v tejto oblasti neporušovala
zásadu prístupu zaobchádzať s odbornou starostlivosťou o obecný majetok
a nepoškodzovala a neohrozovala finančnú situáciu a to zvýšením poplatku za
opatrovanie minimálne obvyklých na 1,50 €/hod a zefektívnenie práce opatrovateliek
tak, aby každá opatrovateľka mala na starosti 3 - 4 opatrovaných a reálne pracovala
v závislej činnosti voči obci, taktiež aby opatrovateľka neposkytovala službu
príslušníkovi vlastnej rodiny, aby jej pracovný výkon bol riadne monitorovaný
kontrolovaný Programom supervízie.
Poslankyňa Anna Kubicová
- reagovala vyjadrením, že podľa zákona o sociálnych službách, pokiaľ občan požiada
o sociálnu službu v tomto prípade o opatrovateľskú službu, obec je povinná uzatvoriť
s týmto občanom zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Už v minulosti bolo
obecným zastupiteľstvom odsúhlasené, že túto opatrovateľskú službu
bude
vykonávať obec ako verejný poskytovateľ.
- Informovala, že obec opatrovateľkám nemôže znížiť úväzky, posudzuje ich
posudkový lekár, ktorý na základe zdravotného stavu opatrovaného určí stupeň
odkázanosti na opatrovateľskú službu.
- Vysvetlila, že opatrovateľskú službu vykonávajú rodinný príslušníci, ktorí si osobne
uhradili finančné prostriedky nie v malej výške za absolvovanie akreditovaného
opatrovateľského kurzu, čím sa stali profesionálnymi opatrovateľmi.
- Vysvetlila, že ak by obec opatrovateľskú službu odovzdala neverejnému
poskytovateľovi, museli by sme i tak uhrádzať za mzdu opatrovateliek a ešte by
obec prišla o finančné prostriedky, ktoré hradia opatrovaní obci podľa prijatého VZN.
- upozornila, že obec nehospodári neodborne. Obec dáva na opatrovateľskú službu
finančné prostriedky s podielových daní čo je jej povinnosť. Upozornila, že v obci bol
vykonaný audit akreditovaným audítorom , bola vypracovaná správa a v tejto správe
sa neuvádza, že obec nehospodárne vynakladá finančné prostriedky. Ani v správe
hlavného kontrolóra obce nie je uvedené, že obec zle hospodári.
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P. Ing. Ševčíkova (písomný podnet - príloha zápisnice)
- v zastúpení opatrovateliek taktiež zareagovala na návrh p. Doc. Heribanovej o výške
poplatku 1,50 €. Povedala, že navrhnutá výška úhrady je neprimerane vysoká.
Opatrovaní sú prevažne starší občania, ktorí za veľa rokov poctivej práce pre túto
spoločnosť a pre obec veľa urobili a sú s príjmami v kategórii sociálne najslabších ,
majú dôchodky na hranici chudoby. Podľa daného návrhu, práve takýmto ľudom by
sa malo zobrať s ich dôchodkov. Veď sú prevažne ľudia s ťažkými diagnózami, ktorí
platia nemalé finančné čiastky za lieky, bez ktorých by bol ich život ohrození.
Uznesenie č. 71/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje výšku poplatku za opatrovateľskú službu vo
výške 0,46 €.
Za:5
Proti:0
Zdržal:1
8. Prerokovanie potreby zmien a úprava VZN „O výške mesačných príspevkov na čistú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o
podmienkach prijatia detí do MŠ“
Na základe predloženého návrhu na úpravu ceny stravy o 0,20 € a zvýšení príspevku na
MŠ vo 20,- € pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci úpravou VZN.
Uznesenie č. 72/2012 - Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zmenu VZN č. 3/2011 „O výške mesačných
príspevkov na čistú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a
o podmienkach prijatia detí do MŠ zo dňa 3. 10.2011 podľa predloženého návrhu.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0
9. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2012 o organizácii miestneho referenda
Uznesenie č. 73/2012 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN č. 2/2012 o organizácii miestneho
referenda.
Za:5
Proti:0
Zdržal:1
10. Plnenie a úprava rozpočtu obce za I. polrok – bod sa presúva na ďalšie zasadnutie OcZ
11. Prerokovanie návrhov na udelenie ocenení ( aj s výškou odmien ) – v roku 2012 sa
poslanci dohodli o neudelení žiadneho ocenenia
12. Rôzne
12.1. Voľba hlavného kontrolóra obce.
Z dôvodu vzdania sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Ing. Eriky Vitálošovej (Písomná
žiadosť), je nutné do 60 dní vyhlásiť nové voľby. Táto právomoc patrí obecnému
zastupiteľstvu, preto je potrebné vyhlásiť výberové konanie. Voľba HK sa môže
uskutočniť 40 dní po vyhlásení voľby. Podľa §11, ods.4, písm. j však musí voľbe
predchádzať stanovenie úväzku HK.
Uznesenie č. 74/2012 - Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje pracovný úväzok hlavného
kontrolóra obce Blatné v rozsahu 0,2 pracovníka z plnej pracovnej doby.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vyhlásenie výberového konania na
hlavného kontrolóra obce Blatné a na deň voľby 21.11.2012 zvolať zasadnutie
Obecného zastupiteľstva. OcZ v Blatnom
c) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce o zverejnenie výzvy
v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0
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12.2. Žiadosť Heleny Šarmírovej, K mrázovej doline 404, Blatné o zníženie poplatku za odber
vody v dôsledku havárie, Uznesenie č. 57/2012 Z
Uznesenie č. 75/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje p. Helene Šarmírovej odpustenie časti
poplatku za odber vody z dôvodu poruchy vodovodného potrubia, vo výška 81,06 €.
Za:6
Proti:0
Zdržal:0
12.3. Poslanec Mgr. Róbert Čičmanec
- sa informoval o dotácii na Stolnotenisový klub na rok 2012.
- Starostka obce Blatné podala vysvetlenie, že na dotácie bude možné prideľovať až po
naplnení príjmovej časti rozpočtu. Nakoľko sa nepredal pozemok na Pažiti, taktiež
nám boli krátené podielové dane zo strany štátu na tento rok nie je isté či bude
dostatok prostriedkov na prerozdelenie dotácií organizáciám.
12.4. Martina Schenková
- ako zástupkyňa MŠ sa informovala o priebehu kolaudácie a otvorení nadstavby MŠ
- starostka podala vysvetlenie, že kolaudačné konanie je stále v stave riešenia,
nakoľko bolo niekoľko problémových záležitostí, ktoré bolo nutné odstrániť.
V súčasnosti sme od dotknutých orgánov dostali kladné vyjadrenia, ktoré síce
s výhradami na odstránenie čakáme v blízkej dobe na kolaudačné rozhodnutie. Po
obdržaní kolaudačného rozhodnutia môžeme požiadať o uvedenie „Nadstavby MŠ“
do prevádzky.
poslankyňa Anna Kubicová
- informovala na protipožiarne dvere, ktoré mali byť osadené v nadstavbe MŠ.
Starostka podala vysvetlenie, že dvere na MŠ boli objednávané ešte počas letných
prázdnin. Záležitosť protipožiarnych dverí je finančne náročná záležitosť a preto sme
sa museli prispôsobiť dodávateľovi s prijateľnou cenou.
12.5. Poslankyňa Anna Kubicová
- Požiadala o vysvetlenie informácie o predaji obecného vodovod a kanalizácie.
Starostka uviedla, že táto informácia je nepravdivá, žiadny majetok sa neodpredáva.
- informovala o tom, že pri parku A. Hlinku stojí na ceste stále voda a požiadala
o prekontrolovanie vodovodného potrubia
- informovala na svetlo, ktoré malo byť darované od rodiny Buchamerovej na
osvetlenie dvora MŠ.
13. Záver
Starostka obce Katarína Takáčová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončila.

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