Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
27.6.2013, o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Jozef Kubica, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Jozef Farkaš,
Vojtech Milošovič, Mgr. Patrik Milošovič, Paula Nováková, Mgr. Róbert Čičmanec, Adriana Jurášeková
– hlavná kontrolórka
Ospravedlnený: JUDr. Pavol Čičmanec, Rudolf Rodný,
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti FO, PO
5. Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ Blatné
6. Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v MŠ Blatné a školskej jedálne
7. Prerokovanie potreby úpravy VZN „O výške mesačných príspevkov na čistú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach
prijatia detí do MŠ“
8. Informácia o činnosti FK Družstevník Blatné
9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Blatné a Výročnej správy obce Blatné za
rok 2012
10. Plnenie rozpočtu k 31.5.2013 a úprava rozpočtu na rok 2013
11. Rôzne
12. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Katarína Takáčová. Za
zapisovateľku zasadnutia určila p. Anežku Kissovú, za overovateľov zápisnice pani Annu Kubicovú
a pána Mgr. Patrika Milošoviča. Posledné prijaté uznesenie č. 36/2013-Z.
2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení
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 - za skládku bol zaslaný platový výmer
pripomienka stavebnej komisie – park na Hoštákoch, nie je uvedený do pôvodného stavu – s p.
Boďovi v minulom roku bola v rámci priestupkového konania uložená pokuta a bol
zaviazaný vykonať výsadbu nového porastu kríkov čo splnil. Obec niekoľko krát vykonala
zasypanie prepadu. Nakoľko však niekoľko m ďalej u p. Sabovej sa prepadol terén je
možné že týchto miestach sa vyskytuje podobný problém a opakujúce sa prepadanie
terénu nemá za dôsledok rozkopávka p. Boďu ale úplne inú príčinu.
pripomienka stavebnej komisie - p. Kováč stavba prístrešku, stavebná komisia sa dotazovala na
vydanie rozhodnutia Obecným úradom – terasa bola súčasťou stavebného povolenia
a prístrešok sa riešil dodatočne v rámci kolaudačného konania
pripomienka p. Bachratej – žiadala o označenie zákazu vjazdu z ulice Glanec na ulicu Chorvátska
– boli zaslané listy obyvateľom okolitých ulíc, aby formou dotazníka vyjadrili svoj názor
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pripomienka p. Tomčalu – oprava osvetlenia na kostole, na ulici Šarfická – nakoľko je na opravu
osvetlenia potrebné objednať plošinu, z ekonomických dôvodov sa bude riešiť keď bude
väčší počet osvetlení mimo prevádzky

3. Pripomienky poslancov a občanov
poslankyne Kubicovej – potreba úpravy obecnej stránky, konkr. upravenie mena a priezviska
hlavnej kontrolórky
p. poslanec Milošovič
o
o
o
o
o
o

p. Böghi, pri úprave nadvihol pozemok nad okraj hlavnej cesty
p. Véghi, parkovanie na starej zastávke na Bratislavskej ulici
poplatok za reklamný pútač PNEUSERVIS
p. Kováč, olejová škvrna na ulici Šarfická
p. Petríková, rozkopávka, ul. Hradská, Družstevná, rozkopávka
oprava komunikácie na ulici Bratislavská – pred nehnuteľnosťami p. Pravdovej a
Kneisnerová

p. Šuplatová
o požiadala o zaslanie vyjadrenia na kvalitu pitnej vody, nakoľko má pocit, že je kalná
o požiadala o umiestnenie verejného osvetlenie suchého kanála medzi Bratislavskou ul.
a ul. K mrázovej doline,
o požiadala, aby sa nekosilo medzi hrobmi – starostka podala vysvetlenie, nakoľko sú
obyvatelia, ktorí žiadajú kosenie aj medzi hrobmi, bude sa pred kosením vypisovať na
cintoríne oznam.

4.

Žiadosti fyzických a právnických osôb

4.1.

Žiadosť pani Aleny Šuplatovej, bytom Blatné, Bratislavská 344/36 o odpustenie stočného
z dôvodu napúšťania bazénu.
Uznesenie 37/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje odpustenie poplatkov pani Alene Šuplatovej,
bytom Blatné, Bratislavská 344/36 z dôvodu napúšťania bazéna.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.2.

Žiadosť pani Rozálie Brnušákovej, bytom Blatné, Glanec 359/3 o odkúpenie obecného
pozemku 402/155 o rozlohe 46m2 a 402/156 o rozlohe 13 m2 . Nakoľko je to pozemok, ktorý
žiadateľka dlhodobo užíva, je má na ňom postavený dom. Starostka navrhuje v zmysle
schváleného uznesenia (ak je to rozloha do 200 m2a pozemok sa dlhodobo užíva) odpredaj za
cenu á 10,--€/m2 . Odporúčanie stavebnej komisie je odpredaj pozemku podľa obvyklých
podmienok.
Uznesenie 38/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku pani Rozálie
Brnušákovej, bytom Blatné, Glanec 359/3 p.č. 402/155 o rozlohe 46m2 a 402/156 o rozlohe 13
m2 v kúpnej cene 10,--€/ m2. Kupujúca na svoje náklady zabezpečí na odkupovaný pozemok
geometrický plán, vklad do katastra, uhradí kúpnu cenu a správne poplatky. OcZ odporúča
starostke obce uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu. Uznesenie stráca platnosť ak nepríde k
podpisu zmluvy po dobu 6 mesiacov.
Za:7
Proti: 0
Zdržal: 0
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4.3.

Žiadosť pani Magdalény Bartovej, bytom Blatné, Potočná 148/9 o poskytnutie jedno rázovej
finančnej výpomoci vo výške 150 €.
Uznesenie 39/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje poskytnutie jedno rázovej finančnej výpomoci
pani Magdaléne Bartovej, bytom Blatné, Potočná 148/9 vo výške 150 €.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

5.

Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ Blatné
Predniesol riaditeľ ZŠ Mgr. Jozef Slezko.
Uznesenie 40/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacom procese
v ZŠ Blatné za šk. rok 2012/2103.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
Uznesenie 41/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe návrhu Inventarizačnej komisie určenej riaditeľom
školy Mgr. Jozefom Slezkom schvaľuje vyradenie majetku v správe školy podľa
predloženého návrhu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

6.

Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v MŠ Blatné a školskej jedálne
Správu o výchovno-vzdelávacom procese v MŠ predniesla riaditeľka MŠ Zlatuše Andrisová a
správu o činnosti ŠJ predniesla vedúca Školskej jedálne Helena Mitková
Uznesenie 42/2013-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacom
procese v MŠ Blatné za šk. rok 2012/2103.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal 0
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu činnosti ŠJ obce Blatné za šk.
rok 2012/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal

8. Informácia o činnosti FK Družstevník Blatné
Uznesenie 43/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti FK Družstevník Blatné
prednesenú predsedom klubu Patrikom Milošovičom.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Blatné a Výročnej správy obce Blatné
za rok 2012

písomný materiál - súčasťou je aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce Blatné
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Uznesenie č. 44/2013-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Výročnú správu obce Blatné za rok 2012
predloženú starostkou obce Mgr. Katarínou Takáčovou.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Záverečný účet Obce Blatné za rok 2012
s návrhom hlavnej kontrolórky na jeho použitie bez výhrad.
c) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k
Záverečnému účtu obce Blatné za rok 2012, predložené Bc. Adrianou Jurášekovou, hlavnou
kontrolórkou obce bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Blatné za rok 2012
2. Usporiadanie finančného prebytku obce za rok 2012 nasledovne:
Prebytok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2012 je vo výške 21 548,02 Eur.
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 sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z prebytku vylučujú v celkovej výške
48,16 Eur , účelové finančné prostriedky – stravné pre deti v hmotnej núdzi 48,16 Eur.
Tvorba rezervného fondu 21 499,86 Eur, pričom rezervný fond bude v roku 2013 použitý
nasledovne:
a) vybudovanie prístrešku a zastrešenia na miestnom dome smútku vo výške 20 000,-- Eur
a) zostatok fin. prostriedkov vo výške 1 499,86 Eur bude použitý na zateplenenie MŚ.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal: 0

10. Plnenie rozpočtu k 31.05.2013, úprava rozpočtu k 31.05.2013
Uznesenie 45/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravy rozpočtu ku dňu 1.7.2013 podľa
predloženého návrhu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

11. Rôzne
11.1. Z dôvodu potreby zmeny vzhľadu webovej stránky obce, bol predložený a vypracovaný návrh,
p. Filipom Višenkom .
Nakoľko bol pred časom predložený ďalší návrh obecné zastupiteľstvo navrhuje porovnať
celkové ponúkané podmienky a zaoberať sa týmito návrhmi v mesiaci september 2013.
11.2. Na základe vyhláseného verejného obstarávania na zateplenie škôlky pri ktorom bolo
vydaných 17 súťažných podkladov cenovú ponuku predložila jediná firma. Ako dôvod, môžeme
považovať jednu so súťažných podmienok t.j. splátkový kalendár. Víťazná firma predložila
návrh zmluvy o dielo ako aj dohodu o splátkovom kalendári.
Uznesenie 46/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predloženú cenovú ponuku fi CPP Stavebná
spoločnosť, Šoporňa č. 130. Odporúča starostke obce uzatvoriť zmluvu podľa predloženého
návrhu po zapracovaní zmien.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:0
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11.3. Odstránenie pozostatkov budovy na námestí M.R. Štefánika v Blatnom, ktorá ohrozuje
bezpečnosť verejnosti
Uznesenie 47/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe statického posudku č.3/2013, vypracovaného Ing.
Jozefom Kuzmom fi. EurIng., znalca z odboru stavebníctvo, odvetvie statika schvaľuje úplnú
likvidáciu stavby na ulici M.R. Štefánika, p. č. 402/1.
Zdržal: 0
Za: 7
Proti: 0
12. 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 sa nachádza na Obecnom úrade v Blatnom
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