Zápisnica z II. mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 26.07.2018

Prítomní: Rastislav Pero – starosta obce, poslanci – Helena Naďovičová, Ing. Martin
Tomčala, Jozef Farkaš, Mgr. Tomáš Štellár, JUDr. Peter Macák, Paula Nováková, Mgr.
Monika Korenčiová
Ospravedlnený: Ivana Benkovská, Vojtech Horváth, PhDr. Zlatica Opáleková
Neospravedlnený:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie
programu
2. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí 10. novembra 2018
3. Schválenie úväzku starostu obce Blatné vo volebnom období rokov 2018 –
2022
4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o výške dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy.
5. Návrh Všeobecné záväzné nariedenie o výške mesačných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou
Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom
6. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Helenu Nadovičovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Jozefa Farkaša a Mgr.Tomáša Štellára, posledné prijaté uznesenie č.
61/2018-Z
Uznesenie č. 62/2018-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 .
poslancov Jozefa Farkaša a Mgr.Tomáša Štellára.
Za:

7

Zdržal sa:

Proti: 0

0

2. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do
orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018.
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Uznesenie č. 63/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Blatné v súlade s § 166 odst. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
určilo, že Obecné zastupiteľstvo obce Blatné bude mať 9 poslancov na volebné
obdobie rokov 2018 – 2022, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom
pre celú obec.
Hlasovanie : Helena Naďovičová, Ing. Martin Tomčala, Jozef Farkaš, Mgr. Tomáš
Štellár, JUDr. Peter Macák, Paula Nováková, Mgr. Monika Korenčiová
Za : 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní : 0
3. Schválenie úväzku starostu obce Blatné vo volebnom období rokov 2018 –
2022
Uznesenie č.64/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Blatné
v súlade s §11 odst. 4. písm. i. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje plný úväzok starostu obce Blatné vo volebnom období rokov 2018 – 2022.
Hlasovanie : Helena Naďovičová, Ing. Martin Tomčala, Jozef Farkaš, Mgr. Tomáš
Štellár, JUDr. Peter Macák, Paula Nováková, Mgr. Monika Korenčiová
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Neprítomní pri hlasovaní : 0
4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o výške dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy.
Uznesenie č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy.
Za:

7

Proti:

Zdržal sa:

0

2

0

5. Návrh Všeobecné záväzné nariedenie o výške mesačných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou
Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom

Uznesenie č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2018 o výške mesačných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o
podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom s pripomienkami:
- § 3 bod 2/ Príspevok podľa § 3 odst,1 úhradza zákonný zástupca dieťaťa do 10.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovým poukazom alebo
bankovým prevodom na účet obce Blatné
- v § 8 doplniť bod 6/ Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú trvalý pobyt
v obci Blatné
Za: 7

Proti:

Zdržal sa: 0

0

6. 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.
Helena Nadovičová

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

Overovatelia :
v. r.
Jozef Farkaš

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

Mgr. Tomáš Štellár

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