Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
6.9.2012 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Jozef Kubica – zástupca starostky obce, Anna
Kubicová, JUDr. Pavol Čičmanec, Rudolf Rodný, Jozef Farkaš, Ing. Erika Vitálošová
Ospravedlnení: Vojtech Milošovič, Paula Nováková
Neospravedlnení: Mgr. Róbert Čičmanec, Mgr. Patrik Milošovič
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti FO, PO
Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom
Informácia výsledkoch školskej jedálne a o výchovno-vzdelávacom procese v MŠ Blatné
(deti, triedy, potreby)
7. 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“
8. Výročná správa za rok 2011 - prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2011
obce Blatné
9. Plnenie a úprava rozpočtu obce za I. polrok (účtovníčka, hl. kontrolór)
10. Prerokovanie návrhov na udelenie ocenení ( aj s výškou odmien )
11. Rôzne
12. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Katarína Takáčová. Za
zapisovateľku zasadnutia určila Janu Skalkovú, za overovateľov zápisnice JUDr. Pavla
Čičmanca a Rudolfa Rodného. Posledné prijaté uznesenie č. 45/2012-Z.
2. Kontrola plnenia pripomienok
–
–

–

–

–
–
–

Osadenie dopravných značiek na ulici Glanec – značky na ulici Glanec sú osadené
v zmysle posledného plánu pasportizácie obce
Poslanec Vojtech Milošovič, upozornenie p. Jozefa Knapa ml, a do pôvodného stavu
rozkopávku, ktorá ohrozuje pozemok suseda p. Bosáčika - pripomienka bola odoslaná
v súčasnosti p. Knap začal s výstavbou múra na spevnenie.
Obyvatelia Slnečnej ulice ohľadne kolaudácií rodinných domov a inžinierskych sietí –
6.9.2012 je vyhlásené kolaudačné konanie vodovodu a kanalizácie, ktoré vykonáva
Obvodný úrad životného prostredia v Senci. Je nutné ešte skolaudovať, prípadne
požiadať o predčasné užívanie príjazdovej komunikácie, až následne môže prísť ku
kolaudácii rodinných domov.
Daniel Mišák upozornil, že okolo parku na Nám. A. Hlinku by sa mala znížiť rýchlosť,
osadenie značky na zníženie rýchlosti nerieši situáciu, nakoľko napriek tomu, že
v celej obci je 50 a vo veľkom rozsahu sa porušuje. Niekoľko krát starostka obce
požadovala od polície kontrolu rýchlosti, avšak z kapacitných dôvodov (1 policajná
hliadka na 17 obcí) nám nemôžu vykonávať častejšie kontroly
Marian Utaši zníženie rýchlosti a riešenie osvetlenia na Krátkej ul. – porast okolo
verejného osvetlenia bol orezaný, žiarovka vymenená
P. Bachratá a p. Buriová opätovne žiadajú riešiť dopravnými značkami Chorvátsku ulicu –
značka na Chorvátsku ulicu osadená
Poslanec Vojtech Milošovič upozornil:
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Na ulici Hoštáky pred rodinným domom Ing. Čapkovičovej rastie moruša, prerastá
zeleň - orezaná
o Vyzvať zástupcu kynologického klubu na stretnutie ohľadom futbalového ihriska - v
riešení
o Vyčistenie autobusových zástaviek od plagátov – zástavky boli v rámci možností,
(veľké množstvo starých lepidiel) očistené a doplnený nápis zákaz lepenia
plagátov. Vyplýva však potreba vymedzenia náhradného priestoru na lepenie
plagátov.
Poslanec Jozef Kubica o Zabezpečenie chýbajúceho cestného poklopu kanalizačného potrubia na Okružnej
ulici – vybavené
o Preveriť znečistenie potoka tuhým odpadom v časti od lávky (na konci ulici Alojza
Végha) po hlavnú cestu Senec –Trnava – znečisťovanie potoka je záležitosť
niekoľkých rokov. Po komunikácii so správcom vodného toku, bolo by možné
uskutočniť očistenie potoka, avšak by sa muselo odstrániť väčšia časť
porastov, aby sa tam dostala technika, ktorú by nám vedela dodať správca
povodia. Obec by poskytovala pracovnú silu – VPP pracovníkov.
o

-

Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 40/2011-Z -vybavené
Žiadosť Eduarda Planka a Terézie Jánskej o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku
unikajúcej vody na miestnom cintoríne – bol namontovaný nový ventil a hadica na odtok
vody.
Uznesenie č. 24/2012-Z -vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
a) schvaľuje pasportizáciu dopravného značenia v obci
b) poveruje starostku obce doriešiť dopravné značky do 13. 07. 2012
Uznesenie č. 25/2012-Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce zabezpečiť úhradu finančných prostriedkov za
vypracovanie projektu cyklotrasy p. Doc. Bačovej vo výške 2 000 €, nakoľko tieto finančné
prostriedky boli odsúhlasené v rozpočte obce za r. 2012 v termíne do 22. 06. 2012
Uznesenie č. 26/2012-Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce zabezpečením riešenia pripomienok p.
poslanca Vojtecha Milošoviča a zástupcu starostky p. Jozefa Kubicu
Uznesenie č.32/2012-Z - v riešení
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 €.
b) Poveruje poslanca Mgr. Róberta Čičmanca zistením možnosti riešenia zabezpečenia
budovy školy a školského areálu.
Uznesenie č. 33/2012-Z – v riešení
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odročuje prenájom pozemku par. číslo 404/41
v katastrálnom území obce Blatné p. Andrejovi Buchamerovi a manželke.
Uznesenie č.34/2012-Z - v riešení
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odročuje odkúpenie časti parcely číslo 404/5 v katastrálnom
území obce Blatné p. Pertovi Gurovi.
Uznesenie č. 35/2012-Z - v riešení
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. 45/2012-Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly čerpania
schválených výdavkov v rozpočte - údržba obecného úradu - sociálnych zariadení a realizáciu
rekonštrukčných prác OcÚ.- písomná informácia
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Uznesenie č. 36/2012-Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje
v súčasnej dobe budovanie cestnej
komunikácie na Športovej ulici z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
Uznesenie č. 37/2012-Z- vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie výchovno-vzdelávací proces ZŠ Blatné.
Uznesenie č. 38/2012-Z- vybavené
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší VZN č.
3/2009 zo dňa 19. 5. 2009 o
opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výšky úhrady za poskytovanie sociálnej
služby
b) b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje VZN č. 1/2012 o opatrovateľskej službe
a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby.
Uznesenie č. 39/2012-Z- vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Organizačný poriadok obce Blatné, bez prílohy
č. 2.
Uznesenie č. 40/2012-Z- vybavené
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje Výročnú správu obce Blatné za rok 2011,
z dôvodu neukončenia auditu za rok 2011.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje Záverečný účet obce Blatné za rok
2011. Záverečný účet bol predložený obecnému zastupiteľstvu s účtovnými chybami.
Uznesenie č. 41/2012-Z- vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje nájomnú zmluvu o prenájme futbalového ihriska vo
výške 100.- EUR ročne medzi stranami:
Prenajímateľ Rozália Fabianová, Mária Osvaldová, Margita Švrčková, Zastúpený Ľubomírom
Osvaldom a Nájomca Obec Blatné.
Uznesenie č. 42/2012-Z
- vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje nájomnú zmluvu Slovenskému poľovníckemu
zväzu, Poľovníckemu združeniu Priehrada.
Uznesenie č. 43/2012-Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Blatné na II. polrok.
Uznesenie č. 44/2012-Z - vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Blatné za rok 2011.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Poslankyňa Kubicová
– informovala sa na žiadosť Plankových, ohľadne preloženia alebo opravy vodovodu pri
ich kríži. Starostka uviedla, že oprava bola vykonaná, osadenie nového ventilu a údržba
vykonaná tak, aby voda nestekala ku krížu.
– P. poslankyňa uviedla, že nakoľko napriek zaslaným výzvam nie je vykonaná oprava
cesty na ulici Glanec po vykonanej rozkopávke p. Remenárom je nutné riešiť vzniknutý
problém uznesením.
Uznesenie č. 46/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce na doriešenie prepadnutej cesty na
ulici Glanec pri kanalizačnom poklope v lehote 30 dní.
Za: 5
Proti:0
Zdržal:0
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
Pani Kučerová Helena
– Požiadala o zverejnenie zoznamu občanov, ktorí si platia poplatky za psa
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–

informovala, ako sa bude postupovať, čo sa týka zmien opatrovateľskej služby podľa
nového VZN. Opatrovatelia sa starajú o svojich rodičov, ktorí pre túto obec niečo vykonali
a sú občanmi tejto obce. Zároveň požiadala v mene všetkých opatrovateliek o zníženie
poplatku za OS. Starostka uviedla, že o zníženie poplatku nemôžu žiadať opatrovatelia,
pretože oni poplatok za opatrovateľskú službu nemajú, oni sú platení za vykonávanú
prácu z rozpočtu obce ako zamestnanci. Poplatok platia opatrovaní za to, že sa im
opatrovateľská služba poskytuje. Ďalej uviedla, že schváleniu VZN predchádza určitý
legislatívny proces. Nadobudnutím zákona,, ktorý mal začať platiť od 1. júla, bolo nutné
začať riešiť zmenu dovtedy platného VZN. Informácia o vydaní usmernenia o vyňatí
bodu o zvýšených platbách prišla 28. 06. 2012. Starostka ďalej uviedla, že VZN nie je
v rozpore so zákonom, nakoľko aj v minulosti, ešte pred prijatím novely zákona bolo
možné stanoviť výšku poplatku až do výšky oprávnených nákladov. Možnosť zrušenia
novoprijatého VZN je v kompetencii OcZ, ako sa však poslanci vyjadrili na pracovnom
stretnutí v mesiaci júl, do septembrového zasadnutia zastupiteľstva zostáva v platnosti.
Opatrovateľská služba stojí obec nemalé finančné prostriedky, z toho dôvodu je nutné
upraviť podmienky poskytovania opatrovateľskej starostlivosti. Starostka ďalej uviedla, že
v podmienkach obce Blatné opatrovateľská služba neplní status vyplývajúci zo zákona,
nakoľko v zákone o sociálnej pomoci sa hovorí, že v prípade zadanej požiadavky osôb
starých, nevládnych, handicapovaných obec je povinná zabezpečiť opatrovateľskú
službu, ale v zákone o rodine sa hovorí, že tak ako sa rodič musí postarať o svoje deti,
tak sú deti povinné postarať sa o svojich rodičov. Ak občan požiada o poskytovanie OS,
lekár a sociálna pracovníčka podľa zdravotnej dokumentácie a skutkového stavu vystaví
posudok. OS sa poskytuje za podmienok, ktoré sú určené vo VZN. V súčasnosti sa rieši
potreba ešte raz prehodnotiť podmienky poskytovania a výšku za úhrady.
– Poslankyňa Kubicová povedala, že nie sú to profesionálne opatrovateľky a zákon to
umožňuje vykonávať u svojich príbuzných až po absolvovaní kurzu opatrovateľskej
služby. Ďalej uviedla, že VZN je v rozpore so zákonom a zrušením zákona stratilo nové
VZN stratilo platnosť.
– Hlavná kontrolórka Ing. Erika Vitálošová uviedla, že by stálo za prekonzultovanie VZN
s právnikom, ktorý by rozhodol, či je posledné VZN v rozpore so zákonom alebo je platné.
– Mgr. Marta Gašajová sa dotazovala, že by bola zaujímavá analýza koľko je v obci
mladých a koľko starých ľudí. Treba sa starať o všetkých občanov.
– Poslankyňa Anna Kubicová uviedla, že príjem obce je závislý od podielových daní. Obec
chce zabezpečiť do budúcnosti i rozvoj obce a treba stanoviť presné pravidlá koľko
percent z rozpočtu obce sa bude vynakladať na opatrovateľskú službu. K uvedenému sa
pripojila starostka obce i všetci prítomní poslanci a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 47/2012-Z:
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.
Za: 5
Proti:0
Zdržal:0
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.
– 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 skládku.
– Požiadala spolu s pani Katarínou Tavaliovou o odstránenie odpadu.
Poslanec JUDr. Pavol Čičmanec
– uviedol, že za odpad si zodpovedajú sami obyvatelia ulice Potočná a Mlynská. Obecný
úrad v minulom roku zabezpečil kontajnery a za chvíľu tam bol navezený odpad.
Pani Tavaliová
– požiadala o zabezpečenie honu a nahrnutia odpadu do jamy. Starostka a poslanci jej
jednoznačne odpovedali, že nevedia o aký odpad sa jedná a ak sa tam náhodou
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nachádza toxický odpad, ten treba vyviezť a nie zhrnúť do jamy. Obec nemá
v súčasnosti finančné prostriedky na likvidáciu nelegálnej skládky. V budúcnosti obec
vyčlení prostriedky na likvidáciu tejto skládky.
Pani Katarína Tavaliová a ďalší prítomní občania žijúci na Potočnej ulici
– sa informovali o stave cesty pri nehnuteľnosti Plechových. Starostka informovala
prítomných, že realizácia drobnej stavby bola dočasne pozastavená až do doriešenia
nového geometrického plánu, nakoľko vytýčené body sú v rozpore. Povolenie drobnej
stavby bolo vydané za podmienky, že bude dodržaný súčasný stav miestnej
komunikácie a nakoľko prišlo k nezrovnalostiam bolo vydané rozhodnutie o dočasnom
pozastavení drobnej stavby.
Pani Chlebová
– oboznámila zastupiteľstvo, že je novou občiankou Blatného, prihlásila dieťa do Materskej
školy a pozná problematiku obce s dostavbou MŠ a nedostatkom financií na zateplenie.
Pracuje vo firme, ktorá vykonáva stavebnú činnosť a dá sa dohodnúť na splátkovom
kalendári. Starostka uviedla, že tiež mala pripravenú požiadavku na poslancov, aby sa
začalo uvažovať o tejto variante dokončenia MŠ a tiež oslovila firmu na zhotovenie
cenovej ponuky, ktorá robila úpravu kostola.
Pani Mária Bachratá
– nesúhlasí, že požiadavka o osadenie dopravných značiek na ulici Chorvátska je splnená,
nakoľko nebola splnená, keďže jej požiadavka bola osadenie značiek zákazu vjazdu
nákladných motorových vozidiel na ulici Chorvátska, ktorá je úzka a nákladné autá
spôsobujú otrasy rodinných domov. Opätovne požiadala o osadenie značky zákaz
vjazdu nákladných áut z oboch strán Chorvátskej ulici.
– Upozornila poslancov, že na ulici M. R. Štefánika občania pri ceste osadili obrubníky, čim
je cesta zúžená. Na ul. Podhájskej a Antona Vosátka parkujú motorové vozidlá, ktoré
bránia v doprave.
– Informovala sa, prečo sa nekosí aj na Chorvátskej a Krátkej ulici. Žijú tam starší občania,
ktorí sa dlhé roky starajú o verejné priestranstvo a v súčasnosti, keď už nevládzu, môže
im obec zabezpečiť pokosenie. Ak sa nebude kosiť po obci nebude riešiť kosenie.
Starostka uviedla, že obec sa kosí celá v rámci možností ale prisľúbila, že preverí stav
kosenia.
Pán Daniš
– sa informoval, akou formou sa bude riešiť úprava cesty na Potočnej ulici, či sa vybuduje
v uvedenej lokalite kanalizácia. Starostka odpovedala, že kanalizácia je plánovaná
vybudovať po celej obci, avšak v súčasnosti je jediným možným zdrojom získanie
dotácií, o ktoré žiadame každoročne. Súčasný vývoj finančnej situácie v celej republike
je však veľmi mizerný a hospodárska kríza má veľmi zlý dopad na možnosti získania
financií. Zároveň nám získanie dotácií komplikuje aj fakt že sa nachádzame
v Bratislavskom kraji.
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.
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.
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.
– 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
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detí do školského klubu na školský rok 2012-2013. Pri otvorení druhého oddelenia žiada
o navýšenie finančných prostriedkov na školský klub.
Poslankyňa Kubicová
– sa vyjadrila, že nakoľko sa musíme postarať aj o mladých bude nutné hľadať možnosti
ako navýšiť stav financií, aby sme mohli prijať všetky deti podľa požiadavky.
Mgr. Mária Jánska
– ako vychovávateľka ŠK poukázala, že kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu
školského klubu ovplyvňuje aj celkový počet detí. Pri počte 25 detí je zabezpečená
kvalita ale pri vyššom počte je to veľmi náročné. Požiadala, či by nemohli byť zriadené
dve stabilné oddelenia. Školský klub zabezpečuje krúžkovú činnosť, čím sa môže zvýšiť
i počet detí. Zabezpečením zvýšenia úrovne krúžkovej činnosti sa predpokladá zvýšenie
počtu detí a rodičia budú spokojní, že dieťa nemusia dávať na rôzne aktivity do ľudovej
školy umenia, deti sa budú dobre cítiť a bude sa nimi dobre pracovať. Deti aspoň z časti
sú pripravené do školy, avšak spájaním je narušená celková činnosť. Prvú a druhú triedu
navštevuje 30 detí, ktoré majú oddychovú a záujmovú činnosť a vyššie ročníky si
vyžadujú inú záujmovú činnosť. Ak sa deti dobre cítia, radi tam chodia sú dobré ohlasy
a sú dobré ohlasy zo strany rodičovi.
Mgr. Jozef Slezko
– uviedol, že tento počet nie je konečný a stabilný, môže meniť. Sú to všetko deti
z Blatného. Najvhodnejšie by bolo, keby sa vytvorili dve oddelenia. Na začiatku roka
riaditeľ ZŠ musí podať hlásenia na vyššie orgány, a z toho dôvodu potrebuje vedieť stav
zamestnancov v ŠK. Starostka uviedla, že treba vychádzať z finančných možnosti obce,
ktoré sú podľa rozpočtu obce obmedzené.
Poslankyňa Anna Kubicová
– požiadala, aby starostka oslovila firmu AVE o dvojtýždňový vývoz PET-fľaší. Zarazilo ju,
keď prišiel rozpis na vývoz len jedenkrát mesačne, predtým hovorili o vývoze dvakrát
mesačne. Zároveň uviedla, že občania sa rozčuľovali, kvôli vyhlasovaniu v miestnom
rozhlase, že nebudú zobraté vrecia, ktoré nebudú naplnené doplna. Starostka podala
vysvetlenie, že kalendár vývozu stanovila firma AVE a nie je v ich kapacitných
možnostiach, aby sa vývoz uskutočňoval 2x do mesiaca. Nerobia to nikde. Ďalej uviedla,
že obec platí za počet kusov vyvezených vriec a bolo by vysoko nehospodárne, aby sme
platili za vrece naplnené z polovice ako za plné. Celkove sa na vývoz odpadov
vynakladá. veľký objem finančných prostriedkov. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala
o vyčíslenie, čo stoja kontajnery a aké sú náklady na vývoz PET fliaš vo vreciach.
Pán Plecho
– poukázal na to, že do kontajnerov pri pani Ohákovej na Potočnej ulici vyvážajú do
kontajnerov odpady cudzí občania. Starostka
uviedla, že takéto prípady treba
zaznamenať a nahlásiť na polícii.
Poslankyňa Kubicová
– poukázala na stav autobusových zástavok, ktoré sú špinavé a nie sú vyvezené smetné
koše. Sú porozbíjané, a dotazovala sa to či bolo riešené v rámci poistnej udalosti.
Starostka odpovedala, že v prípade potreby sa zástavky opravujú. Formou poistnej
udalosti sa to neoplatí riešiť, pretože každá jedna zastávka sa dá riešiť ako jedna poistná
udalosť, ktorá nepresiahne hodnotu 50,-€, čo je spoluúčasť obce. Podľa informácií sa
zástavky, v rámci poistných udalostí neriešili ani v minulosti. Upratovanie zástavok sa
vykonáva vždy každý pondelok a piatok .
Pani Plechová
– požiadala o osadenie smetného koša na ulici Mlýnska.
Pani Katarína Tavaliová
– opätovne sa spýtala, ako sa bude riešiť smetisko na Potočnej ulici. Starostka uviedla, že
vyriešenie problému nezávisí len od nej. Katarína Tavaliová uviedla, že sa za chvíľu
nedostane do domu a nič sa nerieši. Pán Jozef Knap má situovaný vývod žumpy do ich
dvora a vývoz zabezpečuje cez ich pozemok. Pani Grancová vypúšťa vodu do dvora
pani Aleny Slezákovej. Starostka požiadala poslancov o prijatie uznesenia a zaujatie
stanoviska. Poslanec Jozef Farkaš uviedol, že treba pristaviť kontajnery a obec
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pozastaví všetky aktivity a vyvezie odpad na smetisko. Starostka záležitosť uzavrela
konštatovaním, že obec bude riešiť vývoz smetí na Potočnej ulici v rámci finančných
možností.
Ing. Erika Vitálošová
– požiadala poslancov o slovo a oznámila, že dňom 6. 9. 2012 sa vzdáva funkcie hlavnej
kontrolórky obce.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Obecné zastupiteľstvo v Blatnom opätovne prerokovalo ponuku Ing. Miloslava Onofreja,
Hradská 516/4, Blatné a manželky na prevod majetku na ulici Slnečná do majetku obce a to –
darovaním verejného osvetlenia a do užívania vodovodnej a kanalizačnej siete. JUDr. Pavol
Čičmanec uviedol, že nie je vhodné dnes riešiť túto záležitosť, buď všetko bude spravovať obec
alebo Ing. Miloslav Onofrej. Ing. Miloslav Onofrej uviedol, že ku kolaudácii musí byť vyriešené
vlastníctvo a prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie. Zmluva je štandartná, ktorú podpisujú
vodárenské spoločnosti a je v súlade so zákonom. Poslankyňa Anna Kubicová uviedla, že tam
chýba veľa náležitostí, nie je presne vyšpecifikovaná dĺžka sietí, či sa siete vedú cez súkromný
pozemok. Chýbajú prílohy, ktoré tvoria súčasť zmluvy. Starostka požiadala o doplnenie
všetkých náležitostí do zmluvy.
Uznesenie č. 48/2012-Z
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.
Za:4
Proti:0
Zdržal:1
Uznesenie č. 49/2012-Z
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
4.2.

Žiadosť Ing. Miloslava Onofreja, Hradská 516/4, Blatné o schválenie názvu pre novú
obytnú zónu v lokalite Štkry.
Uznesenie č. 50/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nový názov „Štrky“ pre novovybudovanú miestnu
časť:
Za:5
Proti:0
Zdržal:0

4.3.

Žiadosť Andreja Buchamera s manželkou o prenájom pozemku, parcelné číslo 404/41 v
katastrálnom území obce Blatné.
Starostka a predseda stavebnej komisie po obhliadke predmetných pozemkov
odporúčajú obecnému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemkov za účelom
skultúrnenia verejného priestranstva formou bezodplatného prenájmu s 3 mesačnou
výpovednou dobou.
Uznesenie č. 54/2012-Z
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.
Za:5
Proti:0
Zdržal:0
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4.4.

Žiadosť Petra Guru, Duhová 17, Senec o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom
území obce Blatné parcelné číslo 404/13 o výmere 90 m² a parcelné číslo 404/5 pred
nehnuteľnosťou.
Stavebná komisia neodporúča odpredať časť pozemku parcelné číslo 404/5 a parcelné
číslo 404/13 odporúča odpredať.
Uznesenie 55/2012 – Z
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.
Za:5
Proti:0
Zdržal:0

4.5.

Žiadosť Kataríny Hrochovej, rod. Šuplatovej, Bratislavská 339/26, Blatné o prešetrenie
stavu rozvojového zámeru č. 16/o. Stavebná
komisia odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť stavbu rodinného domu, nakoľko platný územný plán v danej
lokalite stratil opodstatnenie z dôvodu vydaných povolení v prechádzajúcich obdobiach.
Uznesenie 56/2012 – Z
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.
Za:5
Proti:0
Zdržal:0

4.6.

Žiadosť Heleny Šarmírovej, K mrázovej doline 404, Blatné o zníženie poplatku za odber
vody v dôsledku havárie.
Uznesenie 57/2012 – Z
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.
Za:5
Proti:0
Zdržal:0

4.7.

Žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom o odpustenie
poplatkov za prenájom plochy, inventára a spotrebovanej vody a elektrickej energie
z dôvodu konania akcie Burčiakfest.
Uznesenie 58/2012 – Z
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.
Za:4
Proti:0
Zdržal:1

5.
Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov
v Blatnom
Informácia z dôvodu neprítomnosti predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov p. Heleny Šarmírová
a nepredloženia písomnej formy správa o činnosti nebola prerokovaná.
6. Informácia výsledkoch školskej jedálne a o výchovno-vzdelávacom procese v MŠ
Blatné (deti, triedy, potreby)
Helena Mitková - vedúca ŠJ
Predniesla informáciu o výsledkoch práce školskej jedálne (písomný materiál). Uviedla, že
priestory kuchyne sú nevyhovujúce a požiadala o rozšírenie časti kuchyne o školskú jedáleň.
Môže sa stať, že štátny hygienik pri zvýšení počtu stravníkov a nerozšírení priestorov, kuchyňu
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zatvorí. Zároveň požiadala o zvýšenie počtu zamestnancov. Starostka a poslanci uviedli, že
pracovná sila v súčasnosti nebude prijatá a v budúcnosti v rámci finančných možností obce.
Starostka obce a poslanci sa dohodli, že sa dá vypracovať projekt a podľa výkazu výmer sa
urobí prepočet na vybudovanie kuchyne s väčšou kapacitou v nasledujúcom kalendárnom roku
a prijali nasledovné uznesenie:
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.
Za:5
Proti:0
Zdržal:0
Zlatica Andrisová - riaditeľka MŠ
Predniesla informáciu o výsledkoch práce materskej školy (písomný materiál). Uviedla, že
správu vypracovala podrobne a je uverejnená na stránke Materskej školy. Stav detí k 6. 9. 2012
je 69 detí. Od 1. 9. 2012 je v platnosti nová vyhláška, ktorá upravuje počty detí v triedach. Podľa
tejto vyhlášky počet detí je nadstav. Nadstavbou materskej školy vznikla štvrtá triedna, ozvali sa
viacerí rodičia, ktorí žiadajú o prijatie detí do MŠ. Riaditeľka požiadala o zvýšenie počtu
zamestnancov o dvoch pedagogických zamestnancov a o upratovačku od 01. 01. 2013.
Starostka obce a poslanci prisľúbili riaditeľke, že od 1. 1. 2013 sa otvorí 4. trieda, pričom môže
prijať len jednu pedagogickú zamestnankyňu.
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.
Za:5
Proti:0
Zdržal:0
7. 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“
Starostka, poslanci, vedúca školskej jedálne a riaditeľka MŠ sa dohodli na navýšení ceny
stravy o 0,20 €, zvýšení príspevku na 20,- € pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v
obci úpravou VZN.
Uznesenie č. 53/2012-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom prerokovalo potrebu úpravy zmeny VZN.
Za:5
Proti:0
Zdržal:0
8. Výročná správa za rok 2011 – prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok
2011 obce Blatné
Hlavná kontrolórka obce Ing. Erika Vitálošová predložila písomné stanovisko k výročnej
správe obce Blatné a k návrhu Záverečného účtu obce Blatné za rok 2011 a navrhuje
obecnému zastupiteľstvu:
Uznesenie č. 59/2012-Z
1) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu Obce Blatné za rok 2011, predložené Ing. Erikou Vitálošovou,
hlavnou kontrolórkou.
2) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Záverečný účet Obce Blatné za rok 2011
bez výhrad a usporiadanie finančného prebytku obce za rok 2011 nasledovne:
a) V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6.zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri vysporiadaní prebytku rozpočtu obce
podľa § 10 ods. 3. písm. a) a b) citovaného zákona, z prebytku sa vylučujú v celkovej
výške 219,16 €: (i. Účelové finančné prostriedky – stravné pre deti v hmotnej núdzi.)
b) Tvorba rezervného fondu vo výške 21 940,60, pričom rezervný fond bude v roku 2012
použitý nasledovne:
i.
Nutná oprava základnej školy: 2.000,-€
ii.
Nadstavba materskej školy: 19.940,-€
Za:5
Proti:0
Zdržal:0
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Poslankyňa Anna Kubicová pred prítomnými členmi obecného zastupiteľstva sa vzdala funkcie
predsedníčky finančnej komisie, z dôvodu oneskoreného predkladania materiálov na rokovanie
finančnej komisie.

9. Rôzne.
9.1.

Informácia o súdnom procese v právnej veci o zaplatenie dlhu 47.953,30€ voči odporkyni
Adriáne Augustovičovej. Obci Blatné bolo doručené Uznesenie o prerušení konania
z dôvodu, že v predmetnej veci prebieha trestné konanie, čo je preukázateľné
uznesením o začatí trestného stíhania a súd nemôže konať v jednej veci v dvoch
konaniach.

Ostatné body programu obecného zastupiteľstva boli z dôvodu pokročilej nočnej hodiny
presunuté na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 11. októbra 2012.
10. Záver
Starostka obce Katarína Takáčová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončila.

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce

Originál zápisnice podpísanej zápisnice sa nachádza na Obecnom úrade v Blatnom.
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