Zápisnica z I. mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 27.03.2018

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Naďovičová, Vojtech
Horváth, Ing. Martin Tomčala, Ivana Benkovská, Jozef Farkaš, Mgr. Tomáš Štellár
Ospravedlnený: JUDr. Peter Macák
Neospravedlnený: Paula Nováková, Mgr. Monika Korenčiová
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie
programu
2. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 – havarijný stav obecného
vodojemu
3. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov pána Vojtecha Horvátha a pána Mgr. Tomáša Štellára, posledné prijaté
uznesenie č. 25/2018-Z
Uznesenie č. 26/2018-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 pána
Vojtecha Horvátha a pána Mgr. Tomáša Štellára.
Za:

6

Proti:

Zdržal sa:

0

0

2. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 – havarijný stav obecného
vodojemu
Uznesenie č. 27/2018-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
1

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) a súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Obce Blatné, ktoré
tvorí prílohu tejto zápisnice na opravu havarijného stavu obecného vodojemu,
z dôvodu nedostatku financií zo živnosti obce. Financie budú použité z rozpočtu obce.
Za:

6

Proti:

Zdržal sa:

0

0

5. 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.
Vojtech Horváth

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

Mgr. Tomáš Štellár

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