Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom, konaného dňa
11.9.2014 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, poslanci - Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Jozef
Farkaš, Paula Nováková, Vojtech Milošovič, JUDr. Pavol Čičmanec, Mgr. Róbert Čičmanec, Mgr.
Patrik Milošovič
Ospravedlnení: Jozef Kubica – zástupca starostky obce, Adriana Jurášeková – kontrolórka obce
Hostia: Aneţka Kissová – zapisovateľka,
Občania – Marcina Adrian, MVDr. Kuštár Ján, Horváth Vojtech, Stanislav Srnák, Karol Bauer,
Strihovský Milan, Ľubomír Osval, Košara Martin
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Ţiadosti fyzických a právnických osôb
5. Informácia o činnosti Kynologického klubu Blatné
6. Úprava rozpočtu na rok 2014
7. Rôzne
8. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Katarína Takáčová. Za
zapisovateľku zasadnutia určila p. Aneţku Kissovú, za overovateľov zápisnice pána Mgr. Patrika
Milošoviča a pani Annu Kubicovú. Posledné prijaté uznesenie č. 61/2014-Z.
2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva
p. Tomčala
 Informoval sa, či by obec mohla poţiadať o novú trafo stanicu, lebo pri zlej poveternostnej
situácii, nastáva kolísanie elektrického prúdu, ktorý následne ničí domáce spotrebiče občanov
obce. P. starostka prisľúbila, ţe napíše list ZSE Energia, a.s. a poţiada o nové vybudovanie
trafostanice. – Zo západoslovenskej distribučnej spoločnosti nám bolo doručené
stanovisko, ţe po vykonanom šetrení nie je potrebné budovať novú trafostanicu.
Výpadky prúdu boli spôsobované zasahovaním porastov do el. káblov a
následne spôsobovali skraty. V zmysle zákona o energetike je vlastník pozemku
povinný udrţiavať stromy tak, aby nezasahovali do elektrického vedenia. V letných
mesiacoch bolo vykonané orezávanie stromov. V prípade, ţe sa bude uvedený stav
opakovať budú vykonané nové merania. V tomto mesiaci bola vykonaná kolaudácia
jednej novej trafostanice na priehrade, ktorá bude taktieţ uspokojovať potreby našich
obyvateľov v uvedenej lokalite.
Uznesenie č. 54./2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, schvaľuje zámer odpredaj časti pozemku parc. č. 404/5 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Blatné, zapísané na LV č. 2 p.
Nikolete Klíčovej a Ľuboslavovi Janekovi, bytom Šarfická 133/78, Blatné za kúpnu cenu vo výške
10,- Eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe uvedený pozemok hraničí
s pozemkom v ich vlastníctve. Kupujúci dajú vypracovať geometrický plán na vlastné náklady,
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ako aj poplatky súvisiace s vkladom do katastra. Uznesenie stráca platnosť v prípade, ţe v lehote
6 mesiacov nepríde k uzavretiu kúpnopredajnej zmluvy.
Uznesenie č. 55/2014-Z
OcZ v Blatnom ţiadosť zamieta.
Uznesenie č. 56/2014-Z
OcZ v Blatnom ţiadosť zamieta.
Uznesenie č.57/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 plný úväzok
starostu obce.
Uznesenie č. 58/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje na volebné obdobie 2014 – 2018 počet 9 poslancov
Obecného zastupiteľstva v Blatnom, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode.
Uznesenie č. 59/2014-Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Záverečný účet Obce Blatné za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje zostávajúce finančné prostriedky z roku 2013
presunúť:
- Vo výške 10 522,30 Eur do rezervného fondu
- Vo výške 69 655,01 Eur do fondu rozvoja
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k
Záverečnému účtu obce Blatné za rok 2013, predloţené Ing. Adrianou Jurášekovou, hlavnou
kontrolórkou obce bez výhrad.
Uznesenie č. 60/2014 - Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie Výročnú správu obce Blatné za rok 2013
predloţenú starostkou obce Mgr. Katarínou Takáčovou
Uznesenie č. 61/2014 - Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravy rozpočtu podľa predloţeného návrhu.
3. Pripomienky poslancov a občanov
p. Farkaš – poslanec OcZ
 pripomienkoval parkovanie autobusu pred domom p. Matiašoviča a nákladných automobilov p.
Osvalda – starostka obce informovala o podaní ţiadosti o riešenie parkovania p.
Matiašoviča na ceste I. tr. na Krajské odd. PZ, odkiaľ nám bolo doručené oznámenie
o postúpení na Okresené odd. PZ.
p. Strihovský
 pripomienkoval parkovanie áut na ulici A. Vosátka
 dotazoval sa na zbúranie RD p. Lysičana – celé konanie k veci zbúraniu nehnuteľnosti na ulici
Šarfická sa riadi zákonnými normami, v súčasnosti očakávame zo zahraničia prevzatie
zásielok s oznámením o zbúraní stavby.
 dotazoval sa na úpravu chodníka na ulici A. Vosátka, a na úpravu cesty na Školskej ulici –
realizácia sa bude riešiť v priebehu mesiaca september – október po úprave rozpočtu na
rok 2014
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p. Horváth
 pripomienkoval rýchlu jazdu áut cez Námestie A. Hlinku, navrhol osadenie dopravnej značky
obmedzujúcej rýchlosť na 30km/h alebo osadenie spomaľovačov
p. Košara
 dotazoval sa na diaľničný výjazd – starostka obce podala informáciu, ţe s realizáciou sa
začína na jar roku 2015. K uvedenej problematike sa konalo pracovné stretnutie so
zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, zástupcami Polície a starostov dotknutí
obci.
 dotazoval sa na doručovanie pošty na Slnečnú ulicu – moţnosti doručovania bude potrebné
preveriť so Slovenskou poštou.
p. Kubicová poslankyňa
 pripomienkovala nebezpečné prechádzanie cez prechod pre chodcov na Bratislavskej ulici,
z dôvodu nadmerného prejazdu áut, navrhla zabezpečiť mestskú políciu, aby riadila premávku
v hodinách, kedy ţiaci ZŚ prichádzajú do školy a odchádzajú zo školy
 predniesla pripomienky finančnej komisie, ktorá z predloţeného materiálu ohľadom stočného
zistila, ţe niektorí obyvatelia, ktorí sú napojení na kanalizáciu neplatia obecnému úradu
skutočnú spotrebu splaškovej vody, ktorú vypúšťajú do kanalizácie. Z tohto dôvodu odporúča
OcZ prijať uznesenie - vydať rozhodnutie všetkým obyvateľom obce, ktorí majú nízku
spotrebu na kanalizácii, podľa počtu osôb s trvalým pobytom v rodinnom dome v zmysle
zákona, v ktorom je uvedená spotreba na jedného občana. Odôvodnenie: Keďţe vodu z
vlastných studní obyvateľom obce nemôţe zakázať, aby ju pouţívali, je to potrebné riešiť inak.
Merače vody vlastných studní nie sú, aby sme zistili aká bola ich skutočná spotreba vody,
ktorú vypúšťajú do kanalizácie, nevieme určiť ani spotrebu stočného. Z tohto dôvodu je to
potrebné riešiť cez zákon. Keby všetci obyvatelia riadne platili za splaškovú vodu, potom by
bolo moţné zníţiť túto cenu stočného. Poctiví platitelia stočného vlastne platia aj za tých, ktorí
toto stočné neplatia i napriek tomu, ţe vodu do kanalizácie vypúšťajú.

4. Ţiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Ţiadosť p. Petra Naďoviča, bytom Blatné, Záhradná 428/4, o odkúpenie časti obecného pozemku
p. č. 2455/1 o výmere 68 m2, ktorý je ţiadateľom dlhodobo uţívaný.
Uznesenie č. 62 /2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, schvaľuje zámer odpredaj časti pozemku parc. č. 2455/1
druh pozemku orná pôda vo vlastníctve Obce Blatné, zapísané na LV č. 2 p. Petrovi Naďovičovi
s manţelkou Darinou Naďovičovou, bytom Záhradná 428/4, Blatné o výmere 68 m2 za kúpnu
cenu vo výške 10,- Eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe uvedený pozemok
hraničí s pozemkom v ich vlastníctve. Kupujúci dajú vypracovať geometrický plán na vlastné
náklady, ako aj poplatky súvisiace s vkladom do katastra. Uznesenie stráca platnosť v prípade,
ţe v lehote 6 mesiacov nepríde k uzavretiu kúpnopredajnej zmluvy.
Za: 8
proti: 0
zdrţal sa: 0
4.2. Písomná ţiadosť p. Petra Graneca, bytom Mlynská 159/1, Blatné o poskytnutie jednorázovej
finančnej výpomoci formou vecného plnenia.
Odporúčanie finančnej komisie: komisia ţiada p. Granca špecifikovať ţiadosť o finančnú
výpomoc formou vecného plnenia ( či chce oblečenie pre syna, či potrebuje financie na
zabezpečenie stravy pre syna a pod.). Predloţiť fotokópiu rozhodnutia o priznaní ID, potvrdenie
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o návšteve školy maloletého Jakuba a potvrdenie zo školy o poberaní hmotnej núdze na školské
potreby a stravovanie.
4.3. Ţiadosť p. Libuše Grosmanovej, Nám. Dr. G. Radošínskeho o odkúpenie časti obecného
pozemku p. č. 405/5, zapísaného na LV č. 2, ktorý je rodinou dlhodobo vyuţívaný a o ktorý uţ
v minulosti prejavili záujem o odkúpenie. Nakoľko bol na minulom zasadnutí schválený odpredaj
uvedeného pozemku, ţiadajú Obecné zastupiteľstvo o zohľadnenie skutočnosti dlhodobej
starostlivosti a prosia o opätovné prehodnotenie, prípadne o zrušenie Uznesenia č. 54/2014-Z.
Odročuje sa
4.4. Písomná ţiadosť p. Renaty Tavaliovej, Potočná 143/14 Blatné o opravu cesty na ulici Potočná,
ktorá je hlavne po daţďoch vo veľmi zlom stave (blato a kaluţe)
- Obecné zastupiteľstvo uvedenú ţiadosť na opravu cesty odročuje podľa finančných
moţností obce. Zároveň vyzýva p. Renátu Tavaliovú na dodrţiavanie platného VZN,
ktoré ukladá majiteľovi nehnuteľnosti odvádzať daţďovú vodu mimo chodníka, resp.
cesty.
4.5. Ţiadosť ZO SZZ v Blatnom o odpustenie poplatkov za prenájom plochy, energie a inventár
z dôvodu konania tradičnej akcie pre občanov Burčiakfest, dňa 6.9.2014
Uznesenie č. 63/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpustenie poplatkov ZO SZZ v Blatnom za
prenájom plochy, energie a inventár z dôvodu konania tradičnej akcie pre občanov Burčiakfest,
dňa 6.9.2014
Za: 8
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
4.6. Písomná ţadosť p. Jozefa Kloknera, bytom Haanova 16, 851 04 Bratislava o prevzatie časti
pozemku p. č. 1665 a 1666, vyuţívaného ako futbalový areál do prenájmu obce, ktorý je 1/8
spoluvlastníkom uvedeného pozemku.
Uznesenie č. 64/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ţiadosť p. Jozefa Kloknera, bytom Haanova 16, 851 04
Bratislava o prevzatie časti pozemku p. č. 1665 a 1666 do prenájmu zamieta.
Za: 8
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
4.7. Ţiadosť p. Osvaldovej Márie, Švrčkovej Margity a Fabiánovej Rozálie o Uzatvorenie dodatku č. 3
k nájomnej zmluve o prenájom časti pozemku p. č. 1663/1 a 1664/1, ktorého predmetom je
zvýšenie výšky ročného nájomného na sumu 1440€.
Uznesenie č. 65/2014-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ţiadosť p. Osvaldovej Márie, Švrčkovej Margity a Fabiánovej
Rozálie o Uzatvorenie dodatku č. 3 k nájomnej zmluve o prenájom časti pozemku p. č. 1663/1
a 1664/1 zamieta a navrhuje ukončenie nájomnej zmluvy v zmysle platných zmluvných
podmienok.
Za:
8
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
5. Informácia o činnosti Kynologického klubu Blatné
Informáciu predniesol p. Adrian Marcina, predseda klubu,a MVDr. Ján Kuštár, podpredseda klubu,
ktorí zároveň čestne prehlásili, ţe nemájú informácie o tom, ţe by sa za výcvik psov vyberali
poplatky.

4

6. Úprava rozpočtu na rok 2014
Finančná komisia na svojom zasadaní dňa 9.9.2014 podľa predloţených poţiadaviek pripravila
návrh na úpravu rozpočtu v jednotlivých poloţkách/písomná príloha/, finančná komisia odporúča
poslancom OcZ schválenie úpravy rozpočtu.
Uznesenie č.66/2014
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje rozpustenie rezervného fondu vo výške 20 000,-- Eur,
ktoré sa pouţijú na rekonštrukciu havarijného stavu cesty na ulici Školská a chodníka na ulici A.
Vosátka.
Za: 8
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č.67/2014
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloţeného návrhu.
Za:
8
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č.68/2014
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje podanie ţiadosti o úver na vybudovanie kanalizácie
vo výške 70.000,- € s dobou čerpania do 31.5.2015.
Za:
8
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
7. Rôzne
7.1. Na obec bolo doručené oznámenie Regionálnej veterinárnej správy Senec o nových
podmienkach predaja potravín na trhových miestach alebo v rámci ambulantného predaja. V zmysle
zákona o č. 178/1998 Z.z. sa na trhových miestach môţu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec
vo všeobecným záväzným nariadením a po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín. Zároveň má obec ohlasovaciu povinnosť napr. na daňový úrad. Z dôvodu potreby
vypracovania VZN je potrebné, aby OcZ vopred ustanovilo sortiment, ktorý bude moţný predávať na
našom trhovom mieste. Ţivé zvieratá potrebujú súhlas Štátnej veterinárnej správy a zároveň musí mať
obec splnené určité poţiadavky na trhové miesto ako sú toalety a umývadlá. - OcZ konštatovalo, ţe
VZN o predaji je uţ prijaté a treba , aby sa upravilo podľa platného zákona a do najbliţšieho
zastupiteľstva predloţilo na schválenie OcZ.
7.2. Starostka obce podala informáciu o potrebe zrušenia verejného obstarávania, ktoré sa
realizovalo v mesiacoch apríl – august 2014 na kanalizáciu na ulici K mrázovej doline, ktorého celý
priebeh bol bezproblémový. Dôvodom zrušenia VO je, ţe po oznámení výsledkov sa úspešný
uchádzač dostavil na obhliadku terénu, napriek tomu, ţe v predloţenom návrhu zmluvy uviedol, ţe sa
s predmetom zmluvy náleţite oboznámil. Úspešný uchádzač v súčasnosti podmienil podpis zmluvy
o dielo podpisom dodatku, ktorým navyšuje vysúťaţenú sumu o sumu cca 17 000,-- Eur. Podpísaním
dodatku by sme porušili zákon o verejnom obstarávaní.
Uznesenie č. 69/2014
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce na vyhlásenie nového výberového konania
na VO - kanalizácia na ulici K Mrázovej doline.
Za:
8
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 70/2014
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje hlavnú kontrolórku na preverenie výšky faktúry za
telefónne mobilné sluţby vo výške 356,-- Eur za obdobie od 22.06.2014-21.07.2014, podať písomné
stanovisko ţiada na najbliţšom zasadnutí OcZ.
Za:
8
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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Uznesenie č. 71/2014
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zrušenie ţivnostenského oprávnenia na kanalizáciu a
doporučuje prevziať kanalizáciu pod správu obce.
Za:
8
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 72/2014
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vydať rozhodnutie všetkým obyvateľom obce, ktorí

majú nízku spotrebu na kanalizácii, podľa počtu osôb s trvalým pobytom v rodinnom dome
v zmysle zákona, v ktorom je uvedená spotreba na jedného občana.
Za:

8.

8

Proti:

0

Zdrţal sa:

0

Záver
Starostka obce Katarína Takáčová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončila.
Podpis originálu zápisnice sa nachádza na Obecnom úrade v Blatnom
Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce

Zapísala: Aneţka Kissová

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

Overovatelia:
Mgr. Patrik Milošovič

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

Anna Kubicová

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