Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
16.5.2013 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Anna Kubicová, JUDr. Pavol Čičmanec, Rudolf Rodný,
Jozef Farkaš, Vojtech Milošovič, Mgr. Patrik Milošovič, Paula Nováková, Mgr. Róbert Čičmanec,
Adriana Jurášeková – hlavná kontrolórka
Ospravedlnený: Jozef Kubica
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti FO, PO
5. Informácia komisie o prešetrení Petície občanov na odvolanie starostky obce
6. Informácie o činnosti DH Šarfianka
7. Informácia o činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov v Blatnom
8. Informácia o činnosti FK Družstevník Blatné
9. Správa audítora za rok 2012
10. Rôzne
11. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Katarína Takáčová. Za
zapisovateľku zasadnutia určila p. Anežku Kissovú, za overovateľov zápisnice pána Rudolfa Rodného
a pána Mgr. Róberta Čičmanca. Posledné prijaté uznesenie č. 26/2013-Z.
Na návrh poslanca Mgr. Patrika Milošoviča o vyradenie bodu č. 8 Informácia o činnosti FK
Družstevník Blatné z programu rokovania, poslanci zmenu programu odsúhlasili.

2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení
Poslanec p. Milošovič upozornil na vysoké stromy v parku na Hoštákoch, ktoré sa dotýkajú
elektrického vedenia, bolo by ich potrebné orezať – orezané
Uznesenie 12/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce s uzatvorením dohody o ukončení
zmluvného vzťahu s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Blatné ku dňu 31.3.2013 a uzatvoriť novú
zmluvu na prístupové práva k objektom vo vlastníctve obce.
Uznesenie 13/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje MO Jednoty dôchodcov Blatné odpustenie poplatkov
za prenájom priestorov zasadačky MKS a zapožičanie inventára pri príležitosti organizovania
Výročnej členskej schôdze konanej dňa 18.3.2013.
Uznesenie 14/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Poľovnému združeniu Priehrada pre rok 2013
bezplatné poskytnutie priestorov veľkej zasadačky po predbežnej rezervácii na konanie členských
schôdzí.
Uznesenie 15/2013-Z (ukončené)
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Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
schvaľuje Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom
odpustenie poplatkov za prenájom priestorov Obecného klubu v dňoch 9.2.2013 a 15.2.2013
z dôvodu konania výročnej členskej schôdze a prednášky.

Uznesenie 16/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pani Ružene
Mayerovej, bytom Chorvátska 498, Blatné vo výške 20,--€ na úhradu cestovných výdavkov na
lekárske ošetrenie.
Uznesenie č. 17/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti DHZ Blatné za rok 2012
Uznesenie č. 18/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o hospodárení obce Blatné za rok
2012.
Uznesenie 19/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov za rok 2012.
Uznesenie č. 20/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti obce Blatné na rok 2013
Uznesenie 21/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje rozpočet obce na rok 2013 a programový rozpočet
na roky 2014 a 2015.
Uznesenie 22/2013 – Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenení Športovec roka 2013, Kolektív roka
2013 a Cena komisie 2013 podľa predloženého návrhu Komisie pre školstvo, kultúru a šport.
Uznesenie č. 23/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenenia za rok 2012 „Cena starostky Obce“
pánovi Štefanovi Matiašovičovi s finančným darom v hodnote do 100,-€
Uznesenie č. 24/2013-Z (v riešení)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predloženie plnenia rozpočtu ku dňu 31.5.2013 na
júnovom zasadnutí.
Uznesenie 25/2013-Z (ukončené)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o podnikateľskej činnosti obce Blatné za rok
2012.
Uznesenie č. 26/2013-Z (správa je samostatným bodom rokovania)
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom určuje zloženie komisie na prešetrenie Petície občanov
na odvolanie starostky obce v zložení:
Jozef Farkaš, Anna Kubicová, Jozef Kubica, JUDr. Pavol Čičmanec, Mgr. Róbert
Čičmanec, Mgr. Patrik Milošovič, Vojtech Milošovič, Paula Nováková, Rudolf Rodný.
b) Termín predloženia zápisnice o prešetrení právoplatnosti Petície občanov na odvolanie
starostky obce je do 16. 05. 2013.
3. Pripomienky poslancov a občanov
-

pripomienka stavebnej komisie – pred RD p. Čepela je zložený na verejnom priestranstve
stav. materiál, p. starostka reagovala, danú situáciu riešila a dotknuté strany sa jej vyjadrili,
že majú právoplatne vydané stavebné povolenie

-

pripomienka stavebnej komisie – park na Hoštákoch, nie je uvedený do pôvodného stavu,

-

pripomienka stavebnej komisie – z dôvodu skládky štrku nebolo vybudované parkovisko na
Školskej ulici po celej ploche
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-

pripomienka stavebnej komisie - p. Kováč stavba prístrešku, stavebná komisia sa
dotazovala na vydanie rozhodnutia Obecným úradom

-

pripomienka stavebnej komisie – nakoľko budovanie drobnej stavby p. Korbeličom je
realizované inak ako bolo pripomienkované stavebnou komisiou, starostka odpovedala, že
stavba je realizovaná v súlade s vydaním rozhodnutím o povolení stavby. Prvotný návrh,
ktorý stavebná komisia dostala na posúdenie bolo p. Korbeličom stiahnuté z dôvodu
pripomienky vlastníčky susedného pozemku a následne bol predložený nový projekt
výstavby drobnej stavby.

-

Dotaz poslanca p. Mgr. Róberta Čičmanca – v akom štádiu je riešenie kamerového
systému na školskom dvore. Starostka odpovedala, že na nadriadený orgán boli zaslané
zmeny ohľadne žiadosti schválenej dotácie a čakáme na podpis zmluvy o čerpaní
finančných prostriedkov.

-

Pripomienka poslanca p. Mgr. Róberta Čičmanca - p. poslanec sa dotazoval na riešenie
pripojenia na internet s fi Simons, navrhol osloviť správcu siete

-

Pripomienka poslanca p. Milošoviča – ako prebieha výberové konanie na zateplenie MŠ –
starostka informovala , že bolo vydaných 16 súťažných podkladov, termín bol posunutý
z dôvodu dlhodobej komunikácie s úradom verejného obstarávania a neskorého
nedoručenia prístupových hesiel pre zverejnenie výzvy na portále

-

Pripomienka poslanca p. Milošoviča – prístrešok na dome smútku, navrhol urobiť výberové
konanie

-

pripomienka p. Pinkasovej – (písomná správa) – tvorí prílohu zápisnice

-

pripomienka p. Bachratej – žiadala o označenie zákazu vjazdu z ulice Glanec na ulicu
Chorvátska

-

pripomienka p. Pinkasa – kosenie trávy v dedine – rozdelenie VPP na letné a zimné
obdobie

-

pripomienka p. Kučerovej – stolice od psov na verejných priestranstvách

-

pripomienka p. Tomčalu – oprava osvetlenia na kostole, na ulici Šarfická

-

dotaz p. Tomčalu – či na telekomunikačný vysielač umiestnený na budove ZŠ boli
vykonané skúšky o nezávadnosti. Starostka uviedla, že merania boli vykonané ešte pred
jeho vybudovaním

-

dotaz poslankyne p. Kubicovej – na základe fa zverejnenej na internete bol nakúpený
nábytok do MŠ. Požadovala informáciu o aký nábytok sa jednalo a či prebehlo výberové
konanie – starostka odpovedala, že uvedený nábytok sa nakupoval z dotácie, ktorú
každoročne dostávame na predškolákov. Tieto prostriedky sú účelovo viazané a cenové
ponuky iných firiem sú založené na obecnom úrade i u riaditeľky MŠ.

-

Poslankyňa p. Kubicová - pripomienkovala, že podľa faktúr, ktoré sú zverejnené na
webovej stránke Obecného , obecný úrad platí za telefónne účty oveľa väčšie čiastky ako
boli platené v roku 2012. Tieto čiastky sú väčšie od januára 2013, v niektorých prípadoch
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je to až 100 %. Zároveň požiadala hlavnú kontrolórku obce o prešetrenie účtov telefónov
a o podanie písomnej správy.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť STK Blatné o odpustenie poplatkov za použitie sály MKS Blatné z dôvodu priateľského
posedenia dňa 20.4.2013 pri príležitosti životného jubilea p. Karola Bauera.
Uznesenie 28/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov.
Za:6
Proti:1
Zdržal:0

4.2.

Žiadosť pani Rozálie a Petra Pyšného, bytom Blatné, Potočná č. 145/16 o dokúpenie
obecného pozemku 404/5. Nakoľko je to pozemok, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú, starostka
navrhuje odpredaj za cenu schválenú uznesením á 10,--€/m2 . Odporúčanie stavebnej komisie
je odpredaj pozemku podľa obvyklých podmienok.
Uznesenie 27/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc. č.
404/5 (404/36 - nezaložený geometrický plán) vo výmere cca 230 m2 p. Rozálii Pyšnej
a Petrovi Pyšnému, bytom Blatné, Potočná č. 145/16 v kúpnej cene 10,--€/ m2. Kupujúci na
svoje náklady zabezpečí na odkupovaný pozemok geometrický plán, vklad do katastra, uhradí
kúpnu cenu a správne poplatky. Kúpna cena bude splácaná v pravidelných splátkach vo výške
20,--€/mesačne. Vklad do katastra bude uskutočnený po uhradení plnej kúpnej ceny. OcZ
odporúča starostke obce uzatvoriť Kúpno-predajnú zmluvu do doby 6 mesiacov. Uznesenie
stráca platnosť ak nepríde podpisu zmluvy po dobu 6 mesiacov.
Za:7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.3.

Žiadosť Jána Pyšného, bytom Blatné, Šarfická 131/76 o prenájom časti obecného pozemku
402/2, do doby vybavenia podkladov k odkúpeniu, z dôvodu zamedzenia nelegálneho vývozu
smetí.
Uznesenie 29/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje prenájom časti obecného pozemku č.402/2 p.
Jánovi Pyšnému, bytom Blatné, Šarfická 131/76. Starostke obce odporúča uzavrieť nájomnú
zmluvu na dobu neurčitú v zmysle platného VZN a vypracovanie geometrického plánu pred
vystavením nájomnej zmluvy.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

5. Informácia komisie o prešetrení Petície občanov na odvolanie starostky obce Blatné
Na základe Uznesenia č. 26/2013-Z bola ustanovená komisia na prešetrenie právoplatnosti Petície
občanov za odvolanie starostky obce Blatné. Komisia, zložená zo všetkých poslancov
zastupiteľstva overovala náležitosti petície ustanovenej zákonom č. 85/1990 a VZN obce Blatné
č.2/2012. Na základe Zápisnice zo zasadnutia komisie zo dňa 13.5.2013, ktorá zistila, že nebola
naplnená podstata zákona 369/1990 Zb. o vyhlásení referenda na odvolanie starostky, z dôvodu
nedostatku počtu platných podpisov oprávnených voličov .

6. Informácie o činnosti DH Šarfianka
Správu predniesol p. Martin Tomčala (písomná príloha).
Uznesenie 30/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti DH Šarfinaka za rok 2012
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
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7. Správa o činnosti ZO Jednoty klubu dôchodcov Slovenska v Blatnom
Správu predniesla p. starostka. (písomná príloha).
Uznesenie 31/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti ZO Jednoty klubu dôchodcov
Slovenska v Blatnom za rok 2012.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

8. Správa auditora za rok 2012
Písomná informácia
Uznesenie 32/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu audítora za rok 2012.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal: 1
Poslankyňa p. Kubicová požiadala – aby v zápisnici bolo uvedené, že sa pri hlasovaní zdržala a to
z dôvodu, že inventúrne súpisy neboli podpísané všetkými členmi inventarizačnej komisie
a audítor to v audítorskej správe neuviedol.
9. Rôzne
9.1.

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.
OcZ môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z jeho
mesačného platu. Mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore.
Uznesenie č. 33/2013 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce vo výške 323,--€ ,
z toho minimálny plat tvorí pri úväzku 0,2 sumu 248,-- €, zvýšenie podľa §18c ods. 5. vo
výške 30% z platu čo tvorí sumu 75€, s účinnosťou od 1.1.2013.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal: 3

9.2.

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. Podľa § 4 tohto zákona sa plat starostu
opätovne raz ročne prerokuje.
Uznesenie č. 34/2013 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat starostky obce vo výške vo výške 1770,-- €
z toho minimálny plat tvorí 1 594,-- €, zvýšenie podľa § 4 ods. 2. vo výške 11% z platu čo tvorí
sumu 175,34€ účinnosťou od 1.1.2013.
Za: 6
Proti: 1
Zdržal: 1
Poslankyňa p. Kubicová požiadala - aby v zápisnici bolo uvedené, že je proti a nesúhlasí
s 11% navýšením.
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9.3.

Návrh na zrušenie nájmu p. Ľubici Zvolenskej, bytom Nám.G. Radošínskeho, Blatné.
K porušovaniu podmienok nájomného vzťahu vo forme nedoplatkov na nájomnom dochádza
viacmenej od začiatku, čo je od decembra 2010 (rok 2011 - 354,16, r. 2012 – 565,62€
31.7.2012 zaslaná výzva, na základe ktorej uhradila určitú čiastku a k 1.1.2013 bola dlžná
čiastka vo výške 325,40€. V januári bola spísaná dohoda o splátkovom kalendári k podlžnosti,
ktorú však p. Zvolenská napriek opakovaným výzvam naďalej nedodržiava.
Uznesenie č. 35/2013 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje v zmysle nájomnej zmluvy výpoveď nájomnej
zmluvy p. Ľubici Zvolenskej, bytom Nám.G. Radošínskeho, Blatné z dôvodu neplatenia
nájomného.
Za:7
Proti: 0
Zdržal: 0

9.4

Uznesenie č. 36/2013 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada o prizvanie riaditeľky MŠ na nasledujúce OcZ a
predloženie dochádzky detí do MŠ za obdobie 01 – 05/2013.
Za:7
Proti: 0
Zdržal: 0

9.5. Pani Kovačičová Anna sa dotazovala:
- v akom štádiu riešenia je sprenevera finančných prostriedkov Obecného úradu – starostka
podala vysvetlenie, že na návrh prokuratúry bola rozsudkom Okresného súdu v Pezinku
schválená dohoda o vine a treste. Na základe vyššie uvedeného p. Augustovičová spáchala
zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a bola odsúdená k trestu odňatia
slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na päť rokov. Počas tohto obdobia
je povinná obci splatiť dlh.
- Prečo nie sú vydávané obecné noviny Blatňan – starostka obce odpovedala, že prvej polovici
minulého roku boli noviny vydané v druhej polovici roku uznesením zastupiteľstva boli
stopnuté všetky výdavky obce, mimo základných. V rozpočte roku 2013 sú schválené
prostriedky na dve čísla, ktoré by sme určite chceli vydať, zatiaľ však nemáme doručené
žiadne príspevky.
9.6.

Pani Poslankyňa Kubicová informovala, že v mesiaci december bol zakúpený na Obecný
úrad mobilný telefón pre starostku vo výške 599.- EUR. Upozornila, že v ponukách
telekomunikačných služieb sú oveľa lacnejšie telefóny a či sa nemohol kúpiť lacnejší telefón,
keď že obec má šetriť - starostka podala k uvedenej informácii nasledovné vysvetlenie:
telefónny aparát bol zakúpený 12.12.2012 vo výške 99,-€ z osobných fin. prostr, Fakturačné
obdobie pre paušál k MT, ktorý je vedený na obec je 22.12.2012-21.1.2013. Po skočení tohto
fakt. obdobia nám doručená faktúra za služby aj jednou z položiek faktúry bol aj údaj „Heppy
splátka telefónu“ vo výške 17,92 €, na ktorú sme sa na informáciách ihneď dotazovali a bolo
nám oznámené, že to je to ďalšia splátka telefónnu po dobu viazanosti. Starostka podala
žiadosť o úhradu platieb formou zrážok zo mzdy na čiastku 17,92 mesačne, ako odpoveď bola
doručená odpoveď hl. kontrolórky, že nesúhlasí so zrážkami so mzdy, nakoľko účtovanie je
pracné a žiada, to bolo uhrádzané formou trvalého príkazu. Zároveň tu vzišla otázka, či aparát,
ktorý je k paušálu obce sa bude viesť ako súkromný. Na základe informácie, že v mesiaci máj
sa bude OcZ zaoberať úpravami rozpočtu, jedným z bodov úpravy rozpočtu malo byť aj
vyjadrenie poslancov či sa má uvedený aparát zaradiť do majetku obce. Nakoľko bola táto
pripomienka vznesená skôr, starostka požiadala poslancov o odpoveď, ktorý sa vyjadrili, že
obce nepotrebuje taký drahý aparát. Vzniknutá pohľadávka bola ihneď uhradená.
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10. Záver
Starostka obce Katarína Takáčová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončila.

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce
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