Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
24. 04. 2014, o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Jozef Kubica – zástupca starostky obce, poslanci
- Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Jozef Farkaš, Paula Nováková, , Mgr. Patrik Milošovič, Vojtech
Milošovič, Adriana Jurášeková – hlavná kontrolórka
Ospravedlnení:, JUDr. Pavol Čičmanec, Mgr. Róbert Čičmanec
Hostia: Zdenka Stráţayová – zapisovateľka
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Ţiadosti fyzických a právnických osôb
5. Informácia o stave a činnosti v Materskej škole
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blatné za rok 2013
7. Rôzne
8. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Katarína Takáčová. Za
zapisovateľku zasadnutia určila p. Zdenku Stráţayovú, za overovateľov zápisnice pána Vojtecha
Milošoviča a pána Jozefa Farkaša. Posledné prijaté uznesenie č. 33/2014-Z.
2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení
Uznesenie č.66/2013 - Z (v riešení)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom po zváţení všetkých moţností riešenia dopravnej situácie ulíc
Chorvátska, Hoštáky a M.R. Štefánika schvaľuje zjednosmernenie týchto ulíc a to:
 Chorvátska ulica – vjazd z ulice A. Vosátka smerom k domu Petra Dugoviča
 Hoštáky – vjazd z nám. A. Hlinku od domu rod. Feketových smerom k ul. Mrázová dolina
 M. R. Štefánika vjazd od rod. Štáblových smerom k domu rod. Vachových .
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce zadať vyhotoviť dopravné značky pre
jednosmerné ulice a taktieţ dopravné značky z ul. Krátka ( zákaz odbočenia doľava
a prikázaný smer doprava), na skúšobnú dobu – v rozpočte obce pre rok 2014 bude treba
vyčleniť finančné prostriedky, aby sme mohli čo najskôr začať s osádzaním podľa
stanoveného počtu dopravných značiek cca 3000 €.
Uznesenie č. 78/2013 - Z (v riešení )
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v Blatnom
a odporúča starostke obce preveriť moţnosti uzatvorenia zmluvy a zabezpečenie ukáţky
osvetlenia.
Uznesenie č.81/2013 - Z ( v riešení)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce k podpísaniu Nájomnej zmluvy
a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy na stavbu Bytový dom Blatné, 12 bytových jednotiek s firmou
ARTICEL s.r.o. , Pri Trati 17, Bratislava .
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Uznesenie č. 82/2013 - Z (v riešení)
Webová stránka obce bola spustená, avšak stále sa robia úpravy, ktoré neboli zistené pri
preklápaní údajov. Starostka obce poţiadala poslancov, o spoluprácu, aby
pri zistení
nezrovnalostí tieto neodkladne oznámili na opravu.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predloţený návrh ponuky firmy Galileo corporation
na obnovu webovej stránky a odporúča starostke obce uzavrieť zmluvu o dielo podľa predloţenej
ponuky.
Uznesenie č. 6/2014 - Z (v riešení)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravu miestneho cintorína pre rok 2014 podľa
predloţeného návrhu.
Uznesenie č. 7/2014 - Z (v riešení)
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce na zadanie vypracovania projektovej
dokumentácie na vybudovanie chodníkov na ulici Glanec,
Pripomienka poslancov ohľadne opravenia cesty na Školskej ulici – po nástupe aktivačných
pracovníkov od 1.4.2014 bola cesta opravená, avšak stav je tak nevyhovujúci, že
najvhodnejším riešením je natiahnuť nový povrch. Starostka obce dala vypracovať
predbežné cenové ponuky, pričom najnižšia z nich je vo výške 10042,-€ a chodník na ulici
A. Vosátka je vo výškej 1591,-€. Predbežná cenová ponuka na chodník na Glanci je cca
17tis. €
p. Kubicová – pripraviť nové aktuálne nacenenie projektu kanalizácie pre ďalšiu časť dostavby na
ulici K Mrázovej doline, Bratislavská a Lúčna - vypracované

3. Pripomienky poslancov a občanov
p. Kubicová
 cez Veľkonočné sviatky neboli vyvezené kontajnery pred potravinami HEVA
 chodník povedľa obchodu Môj obchod nie je pokosený
 ţiadala osadenie dopravnej značky – obytná zóna – aţ na Okruţnú ulicu.
Starostka informovala, ţe kosenie vykonávajú po obci pracovníci postupne a zároveň poţiadala
o trpezlivosť pre kaţdú lokalitu v obci, ostatné poţiadavky budú preverené
p. Milošovič – upozornil na problém parkovania na obecných trávnikoch , betóny pri p. Magulovi,
ktoré má osadené neoprávnene, mu bolo nariadené odstrániť. Starostka informovala, ţe viac krát
boli občanom zaslané výzvy ohľadne parkovania. Zároveň navrhla problém s parkovaním riešiť
prostredníctvom poriadkovej komisie.
p. Farkaš – navrhol zriadenie priechodu pre chodcov pri ESO Bare. Starostka informovala, ţe
uvedenú moţnosť treba najprv preveriť na dopravnom inšpektoráte.
p. Osvald – pripomienkoval parkovanie autobusu p. Matiašoviča pred dopravnou značkou
prechodu pre chodcov, ktorý znemoţňuje výhľad na uvedenú dopravnú značku a tým je prechod
cez cestu nebezpečný. Starostka obce informovala, ţe v súčasnosti je vyhlásená výzva na
Ministerstve vnútra na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Na základe
tejto výzvy, do ktorej sa ako obec zapojíme, poţiadala o vypracovanie cenových ponúk na
osadenie blikačov v ceste a osvetlenia priechodov pre chodcov.
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4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Ţiadosť o bezplatný prenájom malej zasadačky na Obecnom rade Blatné a Obecného klubu
Blatné na činnosť novozaloţenej organizácie Pozemkové spoločenstvo lesa Blatné, so
sídlom Šarfická 300/37, Blatné
Uznesenie č. 34/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatkov Pozemkovému
spoločenstvu lesa Blatné za účelom činnosti spoločenstva, za uţívanie priestorov malej
zasadačky podľa potreby a Obecného klubu – 1 x ročne po vopred nahlásenom
a odsúhlasenom termíne starostom obce do konca roku 2014.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
4.2. Ţiadosť JUDr. Mareka Kovačiča, bytom Hradská 57/6, 900 82 Blatné o odkúpenie alebo
prenájom časti obecného pozemku p. č. 402/158 o výmere 76/m2.
Uznesenie č. 35/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo Blatné poveruje stavebnú komisiu na prešetrenie vecnej ţiadosti
JUDr. Kovačiča. Stanovisko bude predloţené na najbliţšom zasadnutí rokovania obecného
zastupiteľstva
Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
4.3. Ţiadosť Ing. Adriány Jurášekovej, bytom Cerovská 5, Šenkvice o udelenie súhlasu podľa
ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe
skutočnosti, ţe dňa 20.1.2014, s účinnosťou od 17.2.1014 bola zvolená do funkcie hlavného
kontrolóra obce Šenkvice.
Uznesenie č.36/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z.
v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas s inou zárobkovou činnosťou Ing. Adriany
Jurášekovej, bytom Cerovská 5, Šenkvice, hlavnej kontrolórke obce Blatné s vykonávaním
funkcie hlavného kontrolóra v obci Šenkvice.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
4.4. Ţiadosť fi Vodystav s.r.o, Záhradná 646, 90023 Viničné o uvoľnenie zádrţného v zmysle
ustanovení zmluvy č. 18/VDS/2002 č.V za realizáciu prác I.etapy splaškovej kanalizácie. Na
základe vyššie uvedeného je potrebné navýšenie rozpočtovej poloţky 637 004 –Všeobecné
sluţby o čiastku 3762,03€
Žiadosť sa odročuje na prerokovanie finančnou komisiou.
5. Informácia o stave a činnosti v Materskej škole
(písomný materiál, správu predniesla Zlatuše Andrisová, riaditeľka MŠ)
Uznesenie č.37/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu riaditeľky MŠ o stave prijatých detí
a dochádzky.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
p. Kubicová – navrhla doplnenie VZN obce Blatné, kde ţiada zapracovať zmeny ohľadom
prijímania detí do MŠ a to:
 Prijímanie detí od troch rokov veku /ktoré 1. septembra uţ majú tri roky/
 Poplatok MŠ za deti, ktorých rodičia nemajú trvalý pobyt v obci Blatné zvýšiť
z doterajších 20,- Eur na 50.-Eur
 Povinnosť stravovania detí na hlavné jedlo – mimo detí so zdravotnými problémami
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6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blatné za rok 2013
(písomný materiál)
Starostka obce k určitým bodom správy vzniesla výhrady.
Uznesenie č.38/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Blatné za rok 2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
7. Rôzne
7.1.

Dňa 24.4.2014 bolo na Obecný úrad doručené oznámenie o zaloţení odborovej organizácie
SLOVES-14-0222-0108 Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, závodný výbor
obecný úrad Blatné.
O tejto skutočnosti podal informáciu predseda ZV p. Marek Krištofovič.. Podpredsedníčkou
je p. Aneţka Kissová.

7.2.

Z dôvodu kladného výsledku hospodárenia v minulom roku sa poslanci uzniesli, ţe je
moţné pristúpiť k vybudovaniu ďalšej časti kanalizačnej siete. Nakoľko na ulicu Šenkvická
a Podhájska je podaná ţiadosť na poskytnutie dotácie z Envirofondu, do úvahy pripadá
ulica K Mrázovej doline. Starostka v spolupráci s predsedom stavebnej komisie preverili
finančné podmienky uvedenej časti. O výsledku informoval p. poslanec Milošovič
nasledovne: časť Stoka“B“- K Mrázovej doline, navrhuje vyhlásiť výberové konanie. Počas
priebehu bude následne doriešená moţnosť financovania, časť z vlastných zdrojov a časť
z úveru, nakoľko úver, ktorý bol v minulosti čerpaný na výstavbu kanalizácie končí v mesiaci
august 2014. Starostka zároveň informovala, ţe uţ začala prieskum podmienok poskytnutia
úveru prostredníctvom bánk, pričom výsledok oznámi na najbliţšom zasadnutí
zastupiteľstva.

7.3.

7.4.

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 môţe hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu aţ do výšky 30% z jeho
mesačného platu. Mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore.
Uznesenie č. 39/2014 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce pri úväzku 0,2
vo výške 330,,--€ , z toho minimálny plat tvorí sumu 253,8,-- €, zvýšenie podľa §18c ods.
5. vo výške 30% z platu, čo tvorí sumu 76,14€, s účinnosťou od 1.1.2014.
Za:7
Proti:0
Zdržal:0
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 starostu
obce 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.
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Uznesenie č.40/2014 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje plat starostky obce vo výške brutto 1877.,-- €
z toho minimálny plat tvorí 1632,-- €, zvýšenie podľa § 4 ods. 2. vo výške 15% z platu čo
tvorí sumu 244,80€ účinnosťou od 1.1.2013.
Za:4
Proti: 2
Zdržal: 1
p. Kubicová a p. Farkaš boli proti prijatiu tohto uznesenia.
7.5.

Ponuka fi Golemtech .s.r.o o bezplatné vybudovanie hotspotu v našej obci v priestoroch
parku, prípadne autobusovej zástavky. Nakoľko ponuka bezplatného zriadenia nie je
dostatočná, starostka obce preverí ďalšie podmienky zriadenia.

7.6.

Starostka obce podala informáciu o schválení dotácie z BSK, na základe podania ţiadosti
v mesiaci november vo výške 1.500, €. Poţiadavka bola na 15 000 € na vybudovanie
prístrešku na cintoríne. Zároveň informovala, ţe v rámci obce Blatné bola BSK schválená
i ţiadosť pre STK Blatné 4 000 €.

7.7.

V mesiaci apríl sme podali ďalšie dve ţiadosti o granty, z nadácie Allianz - Merač rýchlosti,
na ceste 1. Tr. Vo výške 1000€, kde nám prišlo oznámenie, ţe o výsledku sa bude
rozhodovať na zasadnutí správnej rady dňa 5.5.2014 a SPPoločne, dotácia vo výške 6000,€ na dobudovanie kultúrno-spoločenského areálu v priestoroch multifunkčného ihriska. Pre
podporu tejto dotácie poţiadala aj všetkých prítomných, nakoľko jednou z podmienok
úspešnosti je zapojenie sa čo najväčšieho počtu priaznivcov prostredníctvom internetového
hlasovania.

7.8.

Na základe poţiadaviek poslancov OcZ ako aj občanov starostka obce dala vypracovať
cenové ponuky na opravu cesty ulica Školská. Cenová ponuka od firmy Alpine Slovakia: na
chodník asfaltový na ulici A. Vosátka 1.908,22, cesta 12.049,- €. Fi Skanska SK a.s. cesta
vo výške 11 700,-€.

7.9.

V rámci revitalizácie miestneho cintorína bola vyrobená nová posuvná brána, ktorá bola
zhotovená poslancom p. Rudolfom Rodným.
Uznesenie č. 41/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie odmeny poslancovi Rudolfovi
Rodnému vo výške 833,-€.
Za: 7
proti:0
zdrţal. 0

8. Záver
Starostka obce Katarína Takáčová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončila.
Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce
Zapísala: Zdenka Stráţayová

............................................

Overovatelia:
Jozef Farkaš

............................................

Vojtech Milošovič

............................................
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