Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 26.10.2017

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Martin Tomčala, Paula Nováková, Ivana Benkovská, Monika Korenčiová, Peter
Macák, Jozef Farkaš, Štellár Tomáš
Ospravedlnený: 0
Neprítomný: Tomaš Štellár
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod
Informácia o činnosti obecnej kanalizácie
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Helenu Naďovičovú a Martina Tomčalu, posledné prijaté uznesenie č.
104/2017-Z
Uznesenie č. 105/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje program obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice Helenu
Naďovičovú a Martina Tomčalu.
Za:

7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva
2.1. Kontrolórka obce Blatné predložila správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 22.09.2017.
Uznesenie č. 106/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a v zmysle § 18d
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva v Blatnom zo dňa 22.09.2017.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

3. Pripomienky poslancov a občanov
- poslankyňa Ivana Benkovská sa informovala na popolník pred rodinným domom
občana Rudolfa Rodného , ktorý tam bol navrhnutý pri revitalizácii. Majiteľ rodinného
domu by bol rád, keby sa popolník mohol odstrániť, alebo presunúť
- poslanec Jozef Farkaš sa informoval na zábradlie pri potoku – smer cintorín a na
prechod prechodcov pri cintoríne a na vybudovanie chodníka
- starosta obce reagoval, že zábradlie bolo zničené pri autonehode a pracuje sa na
výmene nového zábradlia
- poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová pripomienkovala zápisnicu zo dňa 22.09.2017
a to: nebola úplná
K zverejnenej zápisnici zo dňa 22.9.
Vzhľadom k tomu, že zápisnica zo dňa 22.9. 2017 bola zverejnená podľa môjho názoru neúplne
a bez podstatných pripomienok, ktoré zazneli na zastupiteľstve žiadam doplniť zápisnicu
o nasledujúce pripomienky v plnom znení.
Pripomienka č.1
-

-

Mgr. Monika Korenčiová požiadala pani hlavnú kontrolórku o vyjadrenie k zverejneniu
nepodpísanej zápisnici z Mimoriadneho zastupiteľstva 10.8.2017 a funkcii overovateľov
pri podpisovaní zápisnice.
Pani Kontrolórka sa vyjadrila, že overovatelia sú už vlastne citujem: „prežitkom a už
mnohé obce upúšťajú od podpisovania zápisníc overovateľmi, takže je to v poriadku...“

Pripomienka
-

Mgr. Monika Korenčiová požiadala o stanovisko k nezverejneniu jej INTERPELÁCIÍ
v plnom znení..
Odpoveď pána starostu bola, že „boli zverejnené podstatné časti“
Mgr. Monika Korenčiová : nemôžem súhlasiť s takýmto stanovisko s ohľadom na moje
právo zverejnenia interpelácií v plnom znení...

Pripomienka
-

Mgr. Monika Korenčiová sa chcela vyjadriť v zmysle zákona k odpovediam na
INTERPELÁCIE.
Mgr. Monika Korenčiová : „nie som spokojná s odpoveďami na moje interpelácie
a chcela som požiadať o vypracovanie právneho stanoviska pretože to považujem za
dôležité pre ďalšie fungovanie obce...
Pán starosta sa vyjadril : „ myslím si, že moje odpovede sú dostačujúce a už nemáme
k tomu čo povedať a ukončujem diskusiu k tomuto bodu...“
Toto považuje Mgr. Korenčiová za porušenie práv poslanca obecného
zastupiteľstva v zmysle zákona a podáva podnet na prokurátora, pretože je
presvedčená, že bolo hrubo manipulované s VOS a zápisnicami a celým priebehom
tak zo strany starostu, hlavnej kontrolórky a aj niektorých poslancov

Pripomienka
-

Pán poslanec JUDr. Macák mal tri pripomienky k Šarfickému letu:
1. „ počul som že, mamičky, ktoré prišli na raňajky museli upratovať školský dvor
a počas ŠL bol neporiadok...“
2. „ animátori chodili o 11,00...“
3. „ na ŠL nalievali alkoholické nápoje mladistvým..“

Odpoveď pani Korenčiovej:
-

-

Celé ŠL 2017 bolo zabezpečené upratovanie a triedenie odpadu v spolupráci s firmou
AVE. Bolo to po prvýkrát kedy sa aktívne k takémuto riešeniu s odpadkami pristúpilo.
Stalo sa, že sme ráno museli upratovať neporiadok po večernom kine. Aj v dobrovoľnej
spolupráci s rodičmi a deťmi. Na facebooku boli zverejňované fotky a ukážky ako sa nám
to darilo ... Ten kto sa bol pozrieť a zúčastnil sa ŠL zistil, že celé leto bolo venované
problematike odpadkov – ako najväčší problém našej dediny. Myslím, že sa nám to
darilo. Napr. sme ušetrili minimálne 1000 ks plastových pohárov. Treba sa takejto
obecnej akcie aktívne zúčastniť a následne pripomienkovať podľa osobnej skúsenosti
a nie počul som.
Animátori prichádzali denne o 8,00 a boli k dispozícii do večera. Existujú prezenčné
listiny.
Alkoholické nápoje sme nepodávali mladistvým. Nedalo sa zabrániť aby večer neprišli
mladí ľudia v podnapitom stave a nerobili neporiadok v lokalite školského dvora. Osobne
som dohliadala na dodržiavanie poriadku. Podľa môjho vedomia sa to stalo iba raz, keď
mladík pod vplyvom alkoholu (ktorý mu priniesli kamaráti) znečistil verejné WC. Ráno
som kontaktovala rodičov a tí následne zabezpečili, že mladík záchody osobne upratal...

Pripomienka, ktorá nebola zaznamenaná k zámeru zámeny pozemku pána Višenku
-

Starosta opätovne neskoro predložil materiály
Mgr. Korenčiová upozornila na porušenie zákona, pretože nikto neupovedomil OcZ, že
ide o Osoba blízku v zmysle zákona o nakladaní s majetkom obce.
Čas keď kupoval pozemok tak tam ten suchý potok už bol, takže vedel o skutkovom
stave pozemku

-

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že poverí starostu k vypracovaniu tlačiva: Čestné
vyhlásenie k žiadosti o tom, že žiadateľ nie je blízka osoba v zmysle zákona. Aby sme
takémuto konaniu predišli v budúcnosti.

Monika Korenčiová

V Blatnom 26.10.2017

poslanec Vojtech Horváth pripomienkoval zápisnicu zo dňa 22.09.2017
- a to: zápisnica zle napísaná, základ slovenského jazyka
- poslanec Jozef Farkaš reagoval na pripomienku poslanca Vojtecha Horvátha, že či sa
má zápisnica opravovať ako diktát

4.Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť pána Dušana Mariáša, bytom Šarfická 72, 900 82 Blatné, o odkúpenie
pozemku, v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo 404/13, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 70 m2 . Pozemok je priľahlý k stavbe vo
vlastníctve žiadateľa.
Uznesenie č. 109/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) a podľa zákona na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a internej smernice č.
002/2015 o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Blatné
schvaľuje
zámer predaja pozemku Obce Blatné časti nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Blatné
parcela registra „C“KN č. 404/13 z toho sa odčlení podľa geometrického plánu 34/2017
a to konkrétne parcela registra „C“KN č. 404/48 vo výmere 64 m2, cena pozemku je
stanovená 10 €/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa.
Dôvody hodného osobitného zreteľa : obec Blatné nemá do tohto času ani v tomto čase
prístup k danému pozemku, tak že nie je možné obcou tento pozemok využívať.
Predmet zámeru predaja je predaj časti nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Blatné parcela
registra „C“KN č. 404/13 z toho sa odčlení podľa geometrického plánu 34/2017 a to
konkrétne parcela registra „C“KN č. 404/48 vo výmere 64 m2, cena pozemku je
stanovená 10 €/m2. Všetky náklady na vypracovanie geometrického plánu a poplatky
spojené vkladom do katastra nehnuteľnosti bude znášať budúci kupujúci.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

4.2. Žiadosť o zámenu nehnuteľností pána Filipa Višenku, Družstevná 23, 900 82
Blatné z toho dôvodu, že na súkromnej parcele sa nachádza časť suchého
odvodňovacieho kanála. Pozemok by chcel zameniť s obcou za pozemok, ktorý sa
nachádza ako susedná parcela 2457/6.
Stavebná komisia odporúča schváliť.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová nevidí dôvod , aby to bolo pomenované osobitný
zreteľ a informuje sa, či sa nemusí dávať znalecký posudok – číta zákon.
Uznesenie č. 110/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Blatné pána Filipa
Višenku, Družstevná 23, 900 82 Blatné z dôvodu hodného osobitného zreteľa Blatné v
zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Zámer zámeny nasledovných nehnuteľností : parcely registra „C“KN č
2457/8 a 2457/9 vo výmere 329 m2 vlastník je budúci kupujúci za parcelu registra
„C“KN č. 2457/10 vo výmere 329 m2 odčlenená od parcely registra „C“KN č. 2457/6
podľa geometrického plánu č. 570/2017
Dôvody hodného osobitného zreteľa :
Obec Blatné získa prístup k odvodňovaciemu kanálu a jeho následnej údržbe, ktorá je
veľmi potrebná. Všetky náklady na vypracovanie geometrického plánu a poplatky
spojené vkladom do katastra nehnuteľnosti bude znášať budúci vlastník.
Za:

6

Proti:

Zdržal sa:

1

1

4.3. Žiadosť firmy W.O.C.H. a.s., Športová 3, 900 82 Blatné, IČO: 47 253 991
o povolenie uloženia NN káblu na pozemok.
Uznesenie č. 111/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje žiadosť firmy W.O.C.H. a.s., Športová 3, 900 82 Blatné, IČO: 47
253 991o povolenie uložiť NN kábel na pozemok reg. KN „E“ parc. č. 1660 pod
podmienkou zriadiť vecné bremeno pre potreby umiestenia elektrických zariadení
a rozvodov.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4.4. Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné, Záhradná 429/2, 90082 Blatné o udelenie
dotácie z rozpočtu obce Blatné na celoročné spravovanie MKS v Blatnom,
výchovnovzdelávací proces v športe zameraný na mládež v Blatnom a udržiavanie
dosiahnutej kvality stolného tenisu v Blatnom v celkovej výške 1500 EUR.

Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala na schválenie dotácie FK minulé
zastupiteľstvo vo výške 1500 EUR, navrhuje schváliť aj STK 1500 EUR.
Poslankyňa Ivana Benkovská pripomienkovala prenájom STK vo výške 400 EUR za
akciu, ktorá trvá 3 – 4 hodiny, zdá sa jej to strašne veľa.
Poslanec Vojtech Horváth reagoval na pripomienku poslankyne Ivany Benkovskej , že
prenájom STK je zverejnený na internete. Reagoval, že celý rok sa o STK stará a obec
prispieva 900 EUR.
Uznesenie č. 112/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) a v zmysle VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Blatné
schvaľuje žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné Záhradná 429/2, 90082 Blatné o
udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na celoročné spravovanie MKS v Blatnom,
výchovnovzdelávací proces v športe zameraný na mládež v Blatnom a udržiavanie
dosiahnutej kvality stolného tenisu v Blatnom v celkovej výške 1000 EUR.
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:

0

4.5. Žiadosť firmy ŠUPLATA, Šarfická 31, 90082 Blatné, IČO: 35886927 o rozšírenie
plochy so zámkovou dlažbou pred predajňou ŠUPLATA.
Uznesenie č. 113/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o
obecnom zriadení) schvaľuje žiadosť firmy ŠUPLATA, Šarfická 31, 90082 Blatné, IČO:
35886927 o rozšírenie plochy so zámkovou dlažbou pred predajnou ŠUPLATA.

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

5. Informácia o podnikateľskej činnosti obce – vodovod
Uznesenie č. 114/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o
obecnom zriadení) berie na vedomie s pripomienkou, že starosta obce zašle
písomnú správu poslancom.
Informáciu o podnikateľskej činnosti obce – vodovod predniesol pán RNDr. Vyskočil.

Za

7

Proti:

Zdržal sa:

1

0

6. Informácia o činnosti obecnej kanalizácie.
Uznesenie č. 115 /2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o
obecnom zriadení) berie na vedomie s pripomienkou, že starosta obce zašle
písomnú správu poslancom.
Informáciu o činnosti obecnej kanalizácie a ČOV predniesol pán Ing. Onofrej.
Za:

7

Proti:

Zdržal sa:

0

1

7. Rôzne
7.1. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
Poslanec Vojtech Horváth reagoval na úpravu odmien MŠ, ŠJ a OcÚ – diametrálny
rozdiel, informoval sa na rozdiel medzi ŠJ a učiteľkami MŠ, ďalej sa informoval na
odmeny OcÚ, či financie v rozpočte budú dostačujúce, ak OcÚ chce viac.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová navrhovala po 300 EUR odmeny – MŠ, ŠJ a OcÚ.
Poslankyňa Ivana Benkovská reagovala, že OcÚ – pracovníčky, by si zaslúžili viac.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa informovala na vybavovanie poručníka nášho
občana Štefana Valoviča, ktorý je umiestnený v zariadení pre seniorov Domicile, ďalej sa
informovala na výberové konanie ohľadne pracovnej pozície mzdárky OcÚ.
Uznesenie č. 107/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) schvaľuje rozpočtové opatrenie 3/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice so
zmenami. /Odmeny pre pracovníčky MŠ a ŠJ/

Za:

7

Proti:

1

Zdržal sa:

0

7.2 . Návrh na úpravu – navýšenie platu starostu obce Blatné od 1.11.2017 o 40 %
Na návrh finančnej komisie predkladám na prerokovanie plat starostu obce. Uznesením
OZ č.40/2016 zo dňa 18.03.2016 rozhodnutím OZ bol plat starostu obce zvýšení o 13%
§4 odst. 2 zákona č.377/2015 Z.z. , ktorým sa menil a dopĺňal zákon č.253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Po
prehodnotení doposiaľ dosiahnutých pracovných výsledkov odporúča finančná komisia
zvýšiť plat starostu o 40 %.

Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa informovala o zvýšení osobného ohodnotenia
pána starostu, či je to prerátané, ďalej chce upozorniť na zákon o plate starostu – predloží
písomne.
Poslanec Jozef Farkaš reaguje na pripomienku poslankyne Mgr. Moniky Korenčiovej, aby
navrhla osobné ohodnotenie starostu obce.
Účtovníčka Anežka Kissová reagovala, že pri budovaní ČOV je dosť vybavovania a to
osobné ohodnotenie si zaslúži.
Poslanec Vojtech Horváth reagoval: ,, Za dva roky počúvame koľko nemáme peňazí, na
všetko čo sa pýtali prostriedky na nič nebolo, tak súhlasím so 70% osobným
ohodnotením. Kandidoval som za starostu obce s tým, že by som bol ochotný dať 100
EUR z platu mesačne tomu, kto by to potreboval. Nehnevajte sa, ale starosta obce je tu
na to, aby pomáhal a zápisnica bola po slovensky.
,,Rasťo potrebuješ to?“, treba v obci budovať!
Poslanec Martin Tomčala reagoval na pripomienku poslanca Vojtecha Horvátha, že tri
roky je poslanec, koľko dotácií vybavil do obce, pre obec a nie do budovy kde
organizujete svoje športové aktivity, nakoľko iní poslanci sa snažili a chodili so starostom
zháňať dotácie!
Ďalej reagoval na pripomienku Mgr. Moniky Korenčiovej ako vyrátala plat starostu obce,
ak náklad obce je vyše 10 000 EUR za 2,5 roka.
Poslanec Vojtech Horváth reagoval na pripomienku Martina Tomčalu, že to čo predviedol
je vrchol sopky, ako urobil všetko zdarma.
Pán Ing. Onofrej na to reagoval otázkou či náhodou nebral vtedy pán Horváth peniaze
ako projektový manažér obce. Túto istú otázku položil starosta obce. Pán Horváth
reagoval že je to vrchol.
Hlavná kontrolórka PhDr. Zlatica Opáleková informovala poslancov, že plat starostu
podľa novely zákona 377/2015 Z.z. sa nemusí raz ročne prerokovávať a plat starostu sa
zverejňuje percentuálne. Taktiež informovala poslancov, že poslanci OZ môžu doplniť
kedykoľvek program rokovania OcZ o bod - prerokovanie platu starostu. Poslankyňa Mgr.
Monika Korenčiová reagovala na pripomienku hlavnej kontrolórky:
,,Tri krát som sa Vás pýtala informáciu a tri krát ste mi odpovedali zle!“
Ďalej informovala poslancov, že nie sú peniaze na akcie, ako je Úcta k starším.
Starosta obce pochválil Sociálnu komisiu za akciu ,,Úcta k starším.“ Poďakoval
predsedkyni komisie p. Novákovej ako aj všetkým aktivistom.
Uznesenie č. 108/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) a §4 odst. 2 zákona č.377/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov schvaľuje
zvýšenie platu starostu obce od 01.11.2017 na 25 %.
Odôvodnenie :
Vybavenie úveru VUB na sumu 200 000,-Eur
Vybavenie dotácie Envirofond 55 000,-Eur ČOV III. Etapa
Vybavenie dotácie Envirofond 30 000,-Eur Sanácia odpadov
Vybavenie dotácie BSK 3 000,-Eur Výsadba zelene Šarfická ulica
Vybavenie dotácie BSK 2 000,-Eur Oplotenie MŠ
Vybavenie dotácie BSK 1 000,-Eur Reštaurovanie sôch

Vybavenie dotácie Implementačná agentúra mesačný príjem pre obec 760,-Eur Eur na
opatrovateľskú službu
Úver bol vybavený a prišlo k prvému načerpaniu a zaplateniu prvej faktúry za ČOV III.
Etapa
Realizácia novej stavby ČOV, stavba je pred dokončením
Realizácia Sanácie odpadov
Realizácie Výsadby stromčekov a kríkov na Šarfickej ulici, výsadba je dokončená
Realizácie oplotenia MŠ je dokončená
Reštaurovanie sochy Sv. Floriána dokončené
Všetky dotácie, okrem Sanácie odpadov sú vyúčtované
Realizácia osvetlenia prechodov na Bratislavskej ulici, realizácia dokončená.
Realizácia nových vývesných tabúľ na Šarfickej ulici, realizácia ukončená.
Predaj pozemkov
Uzatvorenie zmluvy s O2 – dlhodobý prenájom za umiestnenie vysielača, príjem pre obec
ročne cca 3000,-Eur Eur
Vybavenie komposterov
Vybavenie vypracovania Komunitného plánu pre obec
Vybavenie vypracovania Územného plánu
Terénne úpravy na ceste Lúčna
Terénne úpravy cesty k Vodárni
Oprava zavlažovania detského ihriska A. Hlinku
Umiestnenie Štefana Valoviča do soc. zariadenia
Vybavenie vypracovanie projektu Hasičská zbrojnica
Vybavenie vypracovania projektu ČOV III. Etapa
Vybavenie vypracovania Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov
Vypísané vybavovania a realizácie sú len za rok 2017, 01-09/2017

Za:

6

Proti:

2

Zdržal sa:

0

7.3.Schválenie kompetencií starostu obce v rámci rozpočtu
Uznesenie č. 116/2017-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje starostovi obce presuny finančných prostriedkov na bežné výdavky
v rámci jednotlivých programov v rámci rozpočtu tak, aby nebola prekročená celková
rozpočtová schválená čiastka vo výdavkovej časti rozpočtu / presun v rámci rozpočtu/.

Za:

8

Proti:

Zdržal sa:

0

0

8. Záver
Starosta obce Rastislav Pero poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončil.
Starosta :
v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Helena Naďovičová

...............................
v. r.

Martin Tomčala

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

