Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 13.12.2018

Prítomní: Rastislav Pero - starosta obce, poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna
Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin Kubica,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Ospravedlnená: Katarína Polakovičová
Neospravedlnení:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Rodičovské združenie ZS
4.2 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce JDS klub dôchodcov
4.3 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Miestny odbor Matice slovenskej v Blatnom
4.4 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce DHZ Blatne
4.5 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce PZ Priehrada
4.6 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Občianske združenie Stará škola 1894
4.7 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stolnotenisový klub Blatné
4.8 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Slovenský zväz záhradkárov v Blatnom
4.9 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Dychová hudba Šarfianka
4.10 žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce FK Družstevník Blatné
4.11 žiadosť o finančný príspevok OAZIS
4.12 žiadosť o predbežný súhlas k odpredaju pozemku ZSDis
4.13 žiadosť o umiestnenie verejného osvetlenia p. Kubicová
4.14 žiadosť o umiestnenie verejného osvetlenia p. Šarmírová
4.15 žiadosť o súhlas na vybudovanie spevnenej plochy p. Poturnayová
4.16 žiadosť o vyrub drevín p. Krajčovičová
4.17 žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Občianske združenie SABUŽ
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020
a 2021
6. Stanoviskom hlavného kontrolóra Obce Blatné k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a
viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021
7. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blatné na prvý polrok 2019
9. Určenie predsedov komisií a ich členov
10. Návrh na úpravu – navýšenie platu starostu obce Blatné od 01.01 2019
11. Rôzne
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11.1 Schválenie členského ZMOS
11.2 rozpočtové opatrenie ZŠ 3/2018
11.3 rozpočtové opatrenie ZŠ 4/2018
11.4 rozpočtové opatrenie ZŠ 5/2018
11.5 rozpočtové opatrenie ZŠ 6/2018
11.6 ZŠ Blatné predkladá návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2019, 2020, 2021
pre originálne kompetencie.
11.7 ZŠ Blatné predkladá návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2019, 2020, 2021
pre prenesené kompetencie
11.8 ZŠ Blatné predkladá požiadavku na presun finančných prostriedkov pre prenesené
kompetencie
11.9Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018
11.10 Voľba člena ZŠ a MŠ do rady školy
11.11 Schválenie redakčnej rady
11.12 Schválenie audio záznamov obecného zastupiteľstva
12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov pani Magdalénu Dugovičovú a pána Martina Kubicu, posledné prijaté
uznesenie č. 7/2018-Z.
Uznesenie č. 8/2018-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 pani
Magdalénu Dugovičovú a pána Martina Kubicu.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová žiada o doplnenie bodu 11.11 Schválenie redakčnej rady.

Uznesenie č. 9/2018-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 doplnenie bodu 11.11 Schválenie redakčnej rady.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
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2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva.
2.1. Hlavná kontrolórka obce Blatné predložila správu o kontrole plnenia uznesení
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2018.
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 04.12.2018.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová žiada hlavnú kontrolórku o predloženie
uznesení, ktoré neboli schválené o zosumarizovanie uznesení r. 2017 a r. 2018. Ďalej
žiada o zoštylizovanie uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Poslanec Martin Kubica pripomienkoval chodník na Šarfickej ulici, ktorý sa robil po
vybudovaní kanalizácie. Pýtal sa, či malo význam kade – tade dávať betón a z akých
finančných prostriedkov sa robil ten chodník.
- starosta reagoval, že chodník sa vybudoval z toho dôvodu, aby sa lepšie
chodilo občanom, tým že je tam hlavná cesta a financie na chodník boli v cene
vybudovania kanalizácie. Ďalej starosta informoval poslancov a občanov, že
na jar sa bude opravovať Podhájska a Šenkvická ulica.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová žiada starostu, aby dal nový rokovací poriadok
na stránku Blatné a žiada o menný zoznam a hlasovanie poslancov v zápisnici, ďalej
pripomienkovala obecné zastupiteľstvo zo dňa 04.12.2018:
Pripomienky k zápisnici zo zasadania OcZ zo dňa: 4.12.2018
Predkladá poslankyňa: Mgr. Monika Korenčiová
Pripomienka č.1
V zápisnici sa uvádza:
Bod. 12. V zmysle § 13b, ods. 1 a 3 poveruje starosta za zástupcu starostu
poslankyňu pani Ivetu Šarmírovú.
Platný Rokovací poriadok obce Blatné:
Tretiačasť
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Článok 4 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
6. Novozvolený starosta predloží návrhu na voľbu zástupcu starostu a určenie
sobášiacich a OZ rozhodne schválenie hlasovaním.
Starosta reagoval, že v rokovacom poriadku je určenie sobášiacich a nie
zástupca starostu.
Starosta obce informuje o poverení zástupcu starostu.
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Pripomienka č.2
Žiadam starostu obce o dodržiavanie a doplnenie zápisnice z OcZ dňa 4.12.2018
v zmysle platného Rokovacieho poriadku.

Rokovací poriadok
Článok 11
Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
1. OZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Jednotlivé hlasovania poslancov
sú zaznamenané menovite.
Článok 12
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
1. Z každého zasadnutia OZ sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. 2. V zápisnici
sa uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí
poslanci ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí, mená overovateľov, meno
zapisovateľa, program zasadnutia s doplnkami, diskusia k jednotlivým
materiálom a aký bol výsledok hlasovania /menovitý/.
Starosta reagoval, že menovitý zoznam bude v zápisnici od zastupiteľstva dňa
13.12.2018.
Pán Ing. Jozef Olša pripomienkoval hlasovanie poslancov, ako sa môže poslanec
zdržať pri hlasovaní.
Pani Helena Naďovičová sa informovala na audit r. 2018 a zahrnuté výdavky
v rozpočte.
- starosta reagoval, že bola zadaná požiadavka na audit.
Pani Anna Kubicová sa informovala o stránke Blatné, prečo je v živnosti zahrnutá
pracovníčka obecného úradu pani Eva Bogyai. Ďalej bývala opatrovateľka pani
Štellárová a pán Vyskočil – treba opraviť.
- starosta reagoval, že pani Bogyai, pracovníčka obecného úradu má úväzok na
obec aj na živnosť.
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová pripomienkovala zápisnicu zo septembra,
chýbajú podklady v zápisnici. Ďalej predkladá interpeláciu:
INTERPALÁCIE - na starostu obce Blatné
Predkladá: Mgr. Monika Korenčiová aa zastupiteľstvo dňa 13.12.2018 o 18,00
Interpelácie v plnom znení žiadam zverejniť v zápisnici zo zastupiteľstva.
Odpoveď žiadam ústne aj písomne.
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Interpelácia č. 1
Žiadam o písomné vyjadrenie starostu obce Rastislava Pera k viackrát zverejnenej
požiadavke zo strany bývalých poslancov a aj občanov obce o zúčtovanie financií
pre občianske združenie Dobrá dedina Blatné.
Pýtam sa dostalo občianske združenie Dobrá dedina Blatné v rokoch 2014 - 2018
od Obce Blatné dotáciu na akúkoľvek aktivitu? Ak áno koľko a na čo?
Interpelácia č. 2
Žiadam o písomné vyjadrenie starostu obce Rastislava Pera. Ako poslankyňa obce
som v roku 2017 prevzala zálohu vo výške 500 € na nákup materiálu pre detské
dielne a prípravu Šarfického leta 2017. Zálohu som vo výške 500 € zúčtovala
v riadnom termíne.
Existuje k dnešnému dňu akákoľvek iná nezúčtovaná záloha z mojej strany?
Interpelácia č. 3
Žiadam o písomné vyjadrenie starostu obce Rastislava Pera.
Existuje akákoľvek nezúčtovaná záloha zo spolupráca obce Blatné a občianskeho
združenia Dobrá dedina Blatné pri realizácii akcie Šarfické leto 2015, 2016, 2017?

Interpelácia č. 4
Žiadam o písomné vyjadrenie starostu obce Rastislava Pera. Existuje akékoľvek
zúčtovanie príjmu a výdaju za predaj občerstvenia, predaj predmetov a pod. počas
konania spoločenských akcií v našej obci predložené zastupiteľstvu od ktorejkoľvek
organizácie ?
Ak áno kedy a kto a v akej výške?
Interpelácia č. 5
Žiadam o písomné vyjadrenie starostu obce Rastislava Pera prečo chýbali v zápisnici
z obecného zastupiteľstva z 21.9.2018 moje otázky poslankyne, ktoré som
predniesla ústne aj písomne ?
Interpelácia č. 6
Žiadam o písomné vyjadrenie starostu obce Rastislava Pera k otázkam, ktoré som
predložila na zastupiteľstve 21.9. 2018 a na ktoré som nedostala postačujúce
odpovede resp.žiadne:
-

Prečo sa nezverejňujú zmluvy obce aj s prílohami ?
Prečo sa nezverejňujú objednávky podľa prijatého opatrenia po kontrole NKÚ?
Kde skončila zmluva s firmou DEVLEV s.r.o na sumu 4 790 € ? Vypracovanie
projektovej dokumentácie stavby v rozsahu pre stavebné povolenie:
"Zakreslenie skutkového stavu a rozšírenie základnej školy formou prístavby,
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-

výstavby pre potreby základnej školy", keďže poslancom boli predložené
spracované štúdie podľa tejto zmluvy ?
Prečo nemá pani kontrolórka stanovené úradné hodiny na obecnom úrade?
Pri úväzku 0,4 nemôže jej činnosť fungovať na telefóne.
Ako pani kontrolórka vykazuje svoju pracovnú činnosť za mesiac, keďže ide
o 15 hodín týždenne ?
Ako bola pani kontrolórke uznaná dovolenka za rok 2017, 2018 a v akej výške,
keďže pri skrátenom pracovnom čase je dôležitý spôsob určenia pracovnej
doby (počet dní/týždeň) ?

Starosta reagoval, že odpovede na interpelácie budú zaslané písomne, tým že
mu boli dodané v deň zastupiteľstva.
Poslanec Jozef Farkaš reagoval, že to čo bolo – bolo, malo by sa ísť ďalej.
Poslanec Martin Kubica navrhol, aby sa zastupiteľstvá nahrávali.
Kontrolórka obce Zlatica Opáleková pripomienkovala predvolebný leták pani
poslankyne Mgr. Moniky Korenčiovej – vyprosí si, aby sa o nej písali klamstvá ako
sú: krehký vzťah so starostom, úväzok, znehodnotenie práce, vyčítanie práce –
sedenie na úrade. Kontrolór obce nie je kontrolór občanov. To čo bolo na
predvolebnom letáku je na trestné oznámenie a uváži, či ho podá.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 – 4.10
Uznesenie č. 10/2018-Z
Žiadosti v bodoch 4.1 až 4.10 boli odročené na ďalšie zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4.11 Žiadosť o finančný príspevok OAZIS na prevádzku na rok 2019.
Uznesenie č. 11/2018-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) odročuje žiadosť o finančný príspevok OAZIS na prevádzku na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo poveruje sociálnu komisiu o prešetrenie žiadosti.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
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4.12 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava o predbežný
súhlas k odpredaju pozemku pre novú transformačnú stanicu.
Uznesenie č. 12/2018-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) 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
odročuje zámer prevodu vlastníctva a spôsob prevodu vlastníctva Západoslovenskej
distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava pre novú transformačnú stanicu p. č. 1756/1.
Obecné zastupiteľstvo poveruje stavebnú komisiu o prešetrenie žiadosti.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4.13 Žiadosť pani Stanislavy Kubicovej, bytom Kračice 573/18A, Blatné o umiestnenie
verejného osvetlenia na obecnom pozemku č. 402/30 – prechod medzi ulicami Kračice
a ulicou M. R. Štefánika.
Uznesenie č. 13/2018-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) odročuje žiadosť pani Stanislavy Kubicovej, bytom Kračice 573/18A, Blatné
o umiestnenie verejného osvetlenia na obecnom pozemku č. 402/30 – prechod medzi
ulicami Kračice a ulicou M. R. Štefánika.
Obecné zastupiteľstvo poveruje stavebnú komisiu o prešetrenie žiadosti.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4.14 Žiadosť pani Lucie Šarmírovej, bytom Na Prosniská 3, Blatné o zavedenie
osvetlenia na obecnom pozemku prístupovej cesty vedúci k parcele č. 372/2.
Uznesenie č. 14/2018-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) odročuje žiadosť pani Lucie Šarmírovej, bytom Na Prosniská 3, Blatné
o zavedenie osvetlenia na obecnom pozemku prístupovej cesty vedúci k parcele č.
372/2.
Obecné zastupiteľstvo poveruje stavebnú komisiu o prešetrenie žiadosti.
Za:

8

Proti:

0
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Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4.15 Žiadosť pani Magdalény Poturnayovej, bytom Námestie A. Hlinku 458/8, Blatné
o povolenie vybudovania spevnenej plochy pred rodinným domom súp. č. 458 na par.
č. 402/2 zo zatrávňovacej dlažby.
Uznesenie č. 15/2018-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) odročuje žiadosť pani Magdalény Poturnayovej, bytom Námestie A. Hlinku
458/8, Blatné o povolenie vybudovania spevnenej plochy pred rodinným domom súp.
č. 458 na par. č. 402/2 zo zatrávňovacej dlažby.
Obecné zastupiteľstvo poveruje stavebnú komisiu o prešetrenie žiadosti.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová

4.16 Žiadosť pani Márie Krajčovičovej, bytom Bratislavská 31/41, Blatné o vydanie
súhlasu na výrub drevín.
Uznesenie č. 16/2018-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) neschvaľuje žiadosť pani Márie Krajčovičovej, bytom Bratislavská 31/41,
Blatné o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4.17 Žiadosť Občianskeho združenia SABUŠ, Uršulínska 3, Bratislava – pobočka
Modra, Štúrova 34 o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Súkromnému centru
voľného času v Modre v zmysle zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
na rok 2019.
Uznesenie č. 17/2018-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) neschvaľuje žiadosť Občianskeho združenia SABUŠ, Uršulínska 3,
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Bratislava – pobočka Modra, Štúrova 34 o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku
Súkromnému centru voľného času v Modre v zmysle zákona 596/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov na rok 2019.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: Mgr. Monika Korenčiová
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu na
roky 2020 a 2021.
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 583/2004 zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy berie na
vedomie návrh rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020
a 2021.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Blatné k návrhu rozpočtu na rok 2019
a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021.
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 583/2004 zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy berie na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Blatné k návrhu rozpočtu na rok 2019
a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021.
7.Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020
a 2021.
Uznesenie č. 25/2018-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) a 583/2004 zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021
s úpravami na položkách:
rok 2019

rok 2020

rok 2021

Príjmy
41

111003

001

Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve

755780,00

793569,00

831358,00

111

312001

001

Transfer zo štátneho rozpočtu ZŠ

398802,00

418742,00

438682,00

111

322001

017

Transfer zo štátneho rozpočtu

300000,00

315000,00

330000,00

41

453000

002

Zostatok z min. rokov Cesty, Chodníky

50000,00

52500,00

55000,00

300000,00

315000,00

330000,00

50000,00

52500,00

55000,00

Výdavky
111

717001

017

Realizácia nových stavieb

41

717001

003

Realizácia nových stavieb Cesty, Chodníky

9

41

717001

017

Realizácia nových stavieb-spoluúčasť

111

642200

001

Transfer ZŚ Normatívy

41

642200

003

41

642001

41

633006

Za:

30000,00

31500,00

33000,00

398802,00

418742,00

438682,00

Transfer SKD

48661,00

51094,00

53527,00

000

Transfery

15000,00

15750,00

16500,00

000

Obecné akcie

10000,00

10500,00

11000,00

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blatné na prvý
polrok 2019.
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 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blatné
na prvý polrok 2019 a doplnenie kontroly uznesení 2017 – 2018.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Návrh na zrušenie prijatého uznesenia č.5/2018
Predkladá: Mgr. Monika Korenčiová, poslankyňa OZ Blatné
Dňa 4.12.2018 prijalo OZ bode 13 a) Uznesenie č.5/2018 v znení:
13a) Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva z radov poslancov OcZ
Navrhuje starosta obecnému zastupiteľstvu zriadiť podľa § 15 odst. 1 a 3 zákona č.
369/1990 Zb. v z.n.p. tieto, komisie obecného zastupiteľstva.
1. Komisia pre kultúru sociálne veci , mládež a šport
2. Stavebná komisia a ochrana verejného poriadku a životného prostredia
3. Finančná komisia
4. Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Uznesenie č. 5/2018 -Z Obecné zastupiteľstvo v Blatnom podľa § 15 zriaďuje
komisie nasledovne:
1. Komisia pre kultúru sociálne veci , mládež a šport
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2. Stavebná komisia a ochrana verejného poriadku a životného prostredia
3. Finančná komisia
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Za: 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Dôvodová správa:
Tento návrh starostu nebol predrokovaný s nastupujúcimi novými poslancami,
ktorí nemali čas oboznámiť sa s úlohami jednotlivých komisií.

Zrušenie uznesenia č. 5/2018-Z
Uznesenie č. 27/2018-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) ruší uznesenie č. 5/2018-Z.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
9. Určenie komisií, predsedov komisií a ich členov
Uznesenie č. 28/2018-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 komisie v tomto poradí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Za:

Komisia pre kultúru a sociálne veci
Stavebná komisia
Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Finančná komisia
Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia pre mládež, školstvo a šport
Komisia pre dotácie a plánovanie
8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Návrh na zriadenie komisií OcZ z radov poslancov OcZ podľa § 15 ods. 1 a 3
zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p, návrh na predsedov jednotlivých komisií
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obecného zastupiteľstva z radov poslancov OcZ podľa § 15 odst. 2 zákona č.
369/1990 Zb. v z.n.p. .

Uznesenie č. 29/2018-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
1. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva z radov poslancov
OcZ podľa § 15 odst. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p. .
Predkladá: Mgr. Monika Korenčiová, poslankyňa OZ Blatné
Dôvodová správa:
Na pracovnom stretnutí poslancov OcZ dňa 11.12.2018 sa poslanci oboznámili
s náplňou činnosti jednotlivých komisií. Po dohode sa uzniesli na návrhu
zriadiť nasledovné komisie:
1. Komisia pre kultúru a sociálne veci
2. Stavebná komisia
3. Komisia pre ochrana verejného poriadku a životného prostredia
3. Finančná komisia
4. Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
5. Komisia pre mládež, školstvo a šport
6. Komisia pre dotácie a plánovanie

2. Návrh na predsedov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva z
radov poslancov OcZ podľa § 15 odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p. .
Predkladá: Mgr. Monika Korenčiová, poslankyňa cOZ Blatné
Dôvodová správa:
Na zastupiteľstve OcZ dňa 4.12.2018 v bode 13b) predložil starosta obce návrh na
schválenie predsedov jednotlivých komisií. Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odročilo
schválenie predsedov komisií na ďalšie zasadnutie.
Na pracovnom stretnutí poslancov OcZ dňa 11.12.2018 sa poslanci oboznámili
s náplňou činnosti jednotlivých komisií. Po dohode sa uzniesli na návrhu predsedov
jednotlivých komisií nasledovne:

1. Komisia pre kultúru a sociálne veci - Magdaléna Dugovičová
12

2. Stavebná komisia – Martin Kubica
3. Komisia pre ochrana verejného poriadku a životného prostredia – Kamil Budaj
4. Finančná komisia - Jozef Farkaš
5. Komisia pre mládež, školstvo a šport – Vojtech Horváth
6. Komisia pre dotácie a plánovanie – Mgr. Monika Korenčiová
7. Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
V zmysle Rokovacieho poriadku obce Blatné
Tretia časť
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Článok 4 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Bod 10. OZ podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov zriadi komisiu, ktorej členom môže byť iba poslanec.
Ak sú v OZ zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického
hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch
členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov
komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom
poslancov.
Katarína Polakovičová – nezávislá poslankyňa, Martin Kubica – Smer – sociálna
demokracia, Mgr. Monika Korenčiová – SPOLU – občianska demokracia, Jozef
Farkaš – Kresťanskodemokratické hnutie
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Návrh na členov jednotlivých komisií
Uznesenie č. 30/2018-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 členov jednotlivých komisií:
1. Komisia pre kultúru a sociálne veci - Iveta Šarmírová, Katarína Polakovičová
2. Stavebná komisia – Vojtech Horváth, Kamil Budaj , Lukáš Poór
3. Komisia pre ochrana verejného poriadku a životného prostredia – Martin Kubica
4. Finančná komisia - Mgr. Monika Korenčiová, Katarína Polakovičová, Iveta
Šarmírová
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5. Komisia pre mládež, školstvo a šport – Iveta Šarmírová, Lukáš Poór, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica
6. Komisia pre dotácie a plánovanie – Vojtech Horváth, Katarína Polakovičová
7. Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Katarína Polakovičová – nezávislá poslankyňa, Martin Kubica – Smer – sociálna
demokracia, Mgr. Monika Korenčiová – SPOLU – občianska demokracia, Jozef
Farkaš – Kresťanskodemokratické hnutie

Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
10. Návrh na úpravu – navýšenie platu starostu obce Blatné od 01.01.2019
Podľa zákona č. 154 z 15.05.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, patrí Vám plat, ktorý je násobkom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok, t.
j. 954,00 Eur.
Na základe § 4 do 3. platovej skupiny podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000
s násobkom 2,20.
Základný plat starostu obce je 2098,80 Eur. Návrh na zvýšenie o .........%
Uznesenie č. 31/2018-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 01.01.2019 o 29%.
Za:

5

Proti:

3

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová
11. Rôzne
11.1 Schválenie členského príspevku ZMOS na rok 2019 vo výške 297,59 EUR.
Uznesenie č. 32/2018-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 členský príspevok ZMOS na rok 2019 vo výške 297,59 EUR.
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Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.2 Základná škola Blatné predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018
Uznesenie č. 18/2018-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 rozpočtové opatrenie ZŠ Blatné č. 3/2018.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.3 Základná škola Blatné predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2018
Uznesenie č. 19/2018-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 rozpočtové opatrenie ZŠ Blatné č. 4/2018.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.4 Základná škola Blatné predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2018

Uznesenie č. 20/2018-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 rozpočtové opatrenie ZŠ Blatné č. 5/2018.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.5 Základná škola Blatné predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018

Uznesenie č. 21/2018-Z
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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 rozpočtové opatrenie ZŠ Blatné č. 6/2018.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.6 Základná škola Blatné predložila návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky

2019, 2020, 2021 pre originálne kompetencie.
Uznesenie č. 22/2018-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 rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2019, 2020, 2021 pre
originálne kompetencie ZŠ Blatné.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.7 Základná škola Blatné predložila návrh rozpočtu výdavkov na roky 2019, 2020,

2021 pre prenesené kompetencie.
Uznesenie č. 23/2018-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 rozpočet výdavkov na roky 2019, 2020, 2021 pre prenesené
kompetencie ZŠ Blatné.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.8 Základná škola Blatné predložila požiadavku na schválenie

Uznesenie č. 24/2018-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 štvrťročný presun finančných prostriedkov pre prenesené
kompetencie ZŠ Blatné.
Za:

8

Proti:

0

16

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.9 Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce, v súvislosti

s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018.
Uznesenie č. 33/2018-Z
Obecné zastupiteľstvo odročuje vyplatenie náhrady platu starostu Rastislava Pera
za nevyčerpanú dovolenku:
•

za rok 2018 v rozsahu 26,5. dní

Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku :
• celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: .26,5. dní
• počet hodín za deň : 7,5 hod.
• priemerný hodinový plat: 13,99 eur/hod.
• preplatená náhrada : 26,5 x 7,5 x 13,99. = 2780,51 eur
Dôvodová správa: Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie
v zmysle Zákonníka práce. Podmienky preplatenia nevyčerpanej dovolenky upravuje
§2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov .
Dôvody nevyčerpanej dovolenky:. pracovná vyťaženosť, realizácia projektov.
Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem Obecnému zastupiteľstvu v Blatnom
schváliť vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 26,5 dní,
s poukázaním na ustanovenie §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude realizovaná rozpočtovým opatrením
starostu obce z nevyčerpaných výdajov schváleného rozpočtu obce pre rok 2018.
Poslanec Martin Kubica navrhol preplatenie dovolenky s tým, že čiastku 500
EUR poukážke starosta Materskej škole Blatné, za účelom materiálového
vybavenia (taniere, hrnce a iný potrebný materiál).
Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová dala vyjadrenie z úradov, že dovolenka sa
nemusí preplatiť, žiada starostu, aby si vyžiadal stanovisko od Inšpektorátu
práce.
Za:

6

Proti:

2

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Iveta
Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Martin Kubica, Lukáš Poór
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:
Jozef Farkaš
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11.10 Voľba člena Základnej školy a Materskej školy do rady školy.
Uznesenie č. 34/2018-Z
a.)
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 voľbu členov do rady školy
ZŠ a to menovite: Martin Kubica a Katarína Polakovičová
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
b.) 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 voľbu členov do rady školy MŠ a to
menovite: Mgr. Monika Korenčiová
Lukáš Poór
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.11 Návrh na zriadenie redakčnej rady pre obecné noviny

Predkladá: Mgr. Monika Korenčiová, poslankyňa cOZ Blatné
Dôvodová správa: v minulom volebnom období sa radikálne znížil počet čísiel
obecných novín. Poslanci sa na svojom pracovnom stretnutí spolu so starostom obce
zhodli na potrebe väčšej a častejšej informovanosti obyvateľov. Na takýto rozsah
práce je nutné zriadiť redakčnú radu časopisu, ktorá si zvolí predsedu zo svojich
radov.
Navrhujem za členov redakčnej rady:
Magdaléna Dugovičová, Iveta Šarmírová, Monika Korenčiová, Katarína
Polakovičová, Rastislav Pero, Kristína Dugovičová, Nikola Benkovská
Uznesenie č. 35/2018-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 zriadenie redakčnej rady pre obecné noviny a členov redakčnej
rady a to menovite:
Magdaléna Dugovičová, Iveta Šarmírová, Monika Korenčiová, Katarína
Polakovičová, Rastislav Pero, Kristína Dugovičová, Nikola Benkovská
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Za:

8

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
11.12 Návrh na audio záznamy obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 36/2018-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 audio záznamy obecného zastupiteľstva v Blatnom.
Za:

8

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika
Korenčiová, Martin Kubica, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
12. 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.
Magdaléna Dugovičová

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

Martin Kubica

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