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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 29.01.2019 - doplnená
Prítomní: Rastislav Pero - starosta obce, poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš,
Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta
Šarmírová, PhDr. Zlatica Opáleková
Ospravedlnení:
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 ZŠ
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 Blatné
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 majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti p. Návratková
4.17 žiadosť o účinkovanie s atrakciami p. Sečkár
4.18 žiadosť o vydanie súhlasu p. Matyašovič
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatné za rok 2018
6. Rôzne
6.1 Schválenie členského RVC Rovinka
6.2 Schválenie členského príspevku Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti
6.3 Schválenie aktivistov do komisii obecného zastupiteľstva
7. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za zapisovateľku
zasadnutia určil pani Stanislavu Kubicovú. Za overovateľov zápisnice určil poslancov pani Mgr.
Moniku Korenčiovú a pána Kamila Budaja.
Uznesenie č. 1/2019-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 program
obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice pani Mgr. Moniku Korenčiovú a pána Kamila
Budaja.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení od posledného zastupiteľstva.
2.1. Hlavná kontrolórka obce Blatné predložila správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2018.
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 13.12.2018.
Pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová žiada pani kontrolórku Zlaticu Opálekovú o predloženie
kontroly uznesení za rok 2017 na najbližšom zastupiteľstve.

3. Pripomienky poslancov a občanov.
- pán starosta odpovedal na interpelácie, ktoré mal za úlohu vypracovať od pani poslankyne Mgr.
Moniky Korenčiovej
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.
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?
NIE
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?
NIE
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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?
NIE
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?
Nie, pretože organizácie, ktoré majú na svojich akciách bufety, tento zisk z predaja môžu použiť na
svoju činnosť.
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 ?
Za chýbajúce vyjadrenia pani Mgr. Korenčiovej sa osobne ospravedlnila pani Kubicová, ktorá bola
v tom čase zapisovateľkou OcZ a nedopatrením to tam zabudla dať.
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 ?
Zmluvy sú riadne zverejnené podľa zákona, prílohy sa nemusia zverejňovať podľa § 5a ods. 4
zákona č. 211/2000 Z.z
Prečo sa nezverejňujú objednávky podľa prijatého opatrenia po kontrole NKÚ?
Objednávky za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 sú riadne zverejnené
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, výstavby pre potreby základnej školy", keďže poslancom boli
predložené spracované štúdie podľa tejto zmluvy ?
Zmluva firmy DELVEL s.r.o je riadne vyvesená a založená na obecnom úrade dňa 03.04.2017 a
projekty sú na obecnom úrade.
Prečo nemá pani kontrolórka stanovené úradné hodiny na obecnom úrade? Pri úväzku 0,4
nemôže jej činnosť fungovať na telefóne.
Činnosť hlavného kontrolóra nefunguje na telefóne, nakoľko táto funkcia nezahŕňa len pracovisko
obecného úradu ale i jej rozpočtové a príspevkové organizácie obce (zákon č. 357/2015 Z.z., zákon
č. 369/90 Zb, napr. kontrola ZŠ s MŠ je vykonávaná v škole). Starosta má vo výhradnej kompetencii
pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami obce.
Ako pani kontrolórka vykazuje svoju pracovnú činnosť za mesiac, keďže ide o 15 hodín týždenne ?
Ako je už hore uvedené činnosť hlavného kontrolóra nefunguje na telefóne, nakoľko táto funkcia
nezahŕňa len pracovisko obecného úradu ale i je rozpočtové a príspevkové organizácie obce (zákon
č. 357/2015 Z.z., zákon č. 369/90 Zb, napr. kontrola ZŠ s MŠ je vykonávaná v škole)
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) ?
Hlavný kontrolór obce má nárok na dovolenku podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a tak
bola i čerpaná.
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- pani kontrolórka Zlatica Opáleková upozornila na interpelácie, vysvetlila čo sú to interpelácie a že v
takomto znení nemajú byť predkladané interpelácie. Interpelácie sa majú týkať obce
- pani Anna Kovačičová reagovala na interpelácie, že takéto veci nepatria na obecné zastupiteľstvo,
majú sa riešiť dôležitejšie veci
- pani Doc. Ing. Mária Heribanová, PhDr. tiež reagovala na interpelácia s tým, že pani poslankyňa Mgr.
Monika Korenčiová má právo aj na takéto interpelácie, ktoré predložila poslankyňa Mgr. Monika
Korenčiová
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala, že poslanci majú právo sa pýtať aj na takúto
oblasť, pretože sa to týka našich obecných peňazí, aby sa predišlo takej veci, ako sa stalo v minulosti,
keď pani Augustovičová spreneverila 50 000 EUR a bývalý starosta s hlavnou kontrolórkou nerobili
kontrolu akú mali
- pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová reagovala na správu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky, trištvrte správy sú samé paragrafy a dozvedela som sa zo správy, že tri faktúry majú
technickú chybu a záver bol ten, že robte podľa zákona
- pani Doc. Ing. Mária Heribanová, PhDr. objasnila situáciu ohľadom plánovanej výstavby mosta na
ulici K Mrázovej doline
- pán poslanec Jozef Farkaš reagoval na situáciu plánovanej výstavby, že je to prístup na pozemok a
preto je tam potrebný most, aby sa mohol pán Višenka dostať k svojmu pozemku
- pán poslanec Vojtech Horváth, reagoval na situáciu plánovanej stavby, keďže nenastala žiadna
zmluva na zámenu pozemku, tak každý majiteľ pozemku a nehnuteľnosti má právo na svoje a podľa
jeho názoru prístup nie je vhodný
- pán starosta reagoval, že má to v kompetencii vyšší stavebný úrad
- pán poslanec Vojtech Horváth sa pýtal v akom štádiu je státie a parkovanie osobných aut na ulici
Glanec a ďalšia vec - napadol sneh, roztopil sa a na čo je dobré volať posýpač
- pán starosta reagoval, že obec neplatí za pohotovosť, lebo to sú vyššie sumy, ale vždy, keď je to
potrebné požiada firmu, ktorá nestojí veľa, ale vždy sa volajú keď je primrznuté
- pán starosta reagoval, že pasportizácia je schválená a treba dať na ulicu Glanec zákaz státia
- pán Ing. Jozef Olša predložil pripomienky a návrhy:
Pripomienky a návrhy k zlepšeniu vzhľadu obce BLATNÉ
Mám niekoľko pripomienok k tomu, ako vyzerá naša obec Blatné a to rovno na našej hlavnej ulici.
Jedná sa o dve nehnuteľnosti, o ktoré sa ich majitelia nestarajú a tieto ohrozujú svoje okolie, susedné
nehnuteľnosti ale aj obyvateľov Blatného.
Konkrétne ide o:
1/ Rozpadávajúci sa rodinný dom priamo na zástavke autobusu smerom do Modry a navyše
neďaleko obecného úradu.
Návrh na dočasné riešenia:
Jestvujúce oceľové stĺpiky doplniť o cca 2-3 kusy. Na túto konštrukciu upevniť stenu z
veľkoplošných drevotrieskových dosiek na stojato spojených hranolmi
Tieto dosky pred ich montážou obojstranne natrieť proti vlhkosti vhodným náterom a osadiť
ich cca 15 cm nad úroveň chodníka
Pre zlepšenie výzoru by stenu mohli skrášliť napríklad deti, ktoré by na ňu mohli nakresliť
napríklad perníkovú chalúpku
O tomto riešení by mala rozhodnúť stavebná komisia, respektíve stavebný úrad
Náklady na toto riešenie by sa mali zahrnúť ako vecné bremeno na danú nehnuteľnosť.
Pri prípadnom predaji nehnuteľnosti, t.j. vydaní búracieho alebo stavebného povolenia by tieto
náklady boli uhradené obecnému úradu.
2/ Na tej istej zastávke sa prepadá chodník zo zámkovej dlažby. Môže ísť o podzemné chodby zo
stredoveku, ktoré boli aj neďaleko (starý dom – predchodca domu Jánskych).
Náklady sú nepatrné – ide o rozobratie cca 1 m2 dlažby, dosypanie drťou, zhutnenie a
opätovné položenie dlažby.
Keďže ide o obecný majetok, náklady by znášal obecný úrad.
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3/ Podstatne zložitejší stav je s ruinou rodinného domu, ktorý ohrozuje rodinný dom dôchodcov
Kataríny a Karola Stopkových.
Táto ruina obývaná neoprávnene aj asociálnymi obyvateľmi našej obce, ohrozuje obývanú susednú
nehnuteľnosť a to statický – trvalé zatekanie steny a aj ohrozovaním požiarom:
Náklady za práce na zaistení bezpečnosti vložiť na túto nehnuteľnosť ako vecné bremeno
Bolo by vhodné cca 3 m široký pás od obývanej nehnuteľnosti odbúrať a materiál nahrnúť
smerom k ruine
Tieto práce by bolo vhodné vykonať napríklad mechanizmami zhotoviteľa plánovaných opráv
ciest v jarnom období
Taktiež by bolo potrebné zvážiť opravu steny obývanej nehnuteľnosti, nakoľko cez ňu zateká
do vnútorných stien budovy
V oboch prípadoch ruín rodinných domov (bod 1 a 3) je však potrebné pred zahájením prác vykonať
komisionálne prehliadky stavebnou komisiou, o prehliadke spísať zápisy a hlavne jestvujúci stav
dôkladne zdokumentovať fotografiami.
4/ Ďalšiu pripomienku mám k lavičkám pri ceste k bývalému mlynu Jánskych.
Nestačí lavičky len vybudovať, ale ich treba aj udržovať. Je potrebné drevené časti prebrúsiť,
znovu natrieť a zlomenú časť nahradiť.
Taktiež sa mi zdá, že by bolo vhodné osadiť 5-6 lavičiek do zelených plôch pozdĺž spevnených
chodníkov pri požiarnej zbrojnici. Lavičky by mali byt predeľované, aby sa na nich nedalo ležať. Keďže
ide o miesto, kde sa občas konajú kultúrne akcie, je pravidelne udržované, mali by tu lepšie využitie.
- pán starosta reagoval, že pri nehnuteľnosti pána Lisičana sa ide dávať pletivo a zelená sieťka, aby
neohrozovala občanov, ďalej nehnuteľnosť vedľa pani Stopkovej má 36 vlastníkov, osobne bol za
pánom Bruteničom ale môže sa to dať na súd alebo sa to môže dať zbúrať na vlastné náklady obce
- pani Katarína Stopková reagovala na pripomienku pána Ing. Jozefa Olšu, zateká im na stenu, chodí
sa tam fajčiť, ide odtiaľ strašný smrad a už by bolo na čase, keby s tým obec niečo robila
pán poslanec Martin Kubica sa informoval v akom štádiu sú rozbité zástavky na Bratislavskej ulici,
treba to riešiť, lebo je zima a fúka tam, ľudia musia stáť vonku
- pán starosta reagoval, že zástavky sa budú opravovať v lete a keď bude možné vybaviť aj dotáciu
- pán Martin Kubica sa pýtal v akom štádiu je prechod pre chodcov na Bratislavskej ulici, rieši to už
tretí starosta a nič sa nerieši, mohla by to byť naša prvá priorita, nie je riešenie stále si hovoriť nič sa
nestane, ale môže sa stať
- pán starosta reagoval, že nevie kto tam dal ten prechod pre chodcov, lebo ten prechod je z jarku do
jarku, prechod je celý zlý, musí sa to dať naprojektovať a požiadať, aby sa dal niekde inde, alebo dať
podesty
- pán poslanec Vojtech Horváth navrhol, aby sa oslovili občania, ako by sa to mohlo spraviť
- pán poslanec Martin Kubica sa informoval na obecný byt a bar v akom je riešení, pretože byt patrí
obci a obec mávala z prenájmu príjmy
- pán starosta reagoval, že byt + bar + WC je obecná stavba ale pozemok je cirkevný,
a pokiaľ bude pozemok patriť cirkvi, obec sa nepohne
- pán poslanec Martin Kubica vybavil sponzorsky štyroch reflexných panáčikov POZOR DETI, treba
zabetónovať stĺpiky a osadiť ich
- pán poslanec Martin Kubica sa pýtal pani kontrolórky na hospodárenie ZŠ, ďalej sa pýtal na kontrolu
ZŠ
- pani kontrolórka Zlatica Opáleková vysvetlila hospodárenie, ZŠ dostane balík peňazí na mzdy a réžiu
v percentách
- pani Mgr. Monika Korenčiová vysvetlila kto kontroluje ZŠ – pani kontrolórka a rada školy
- pani poslankyňa sa pýtala, či obec podala žiadosť o dotáciu z BSK
- pán starosta reagoval, že žiadosť o dotáciu je podaná a je to životné prostredie – revitalizácia
verejnej zelene v obci
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová podá žiadosť o dotáciu z BSK ako Občianske združenie na
zástavky
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- pán poslanec Vojtech dáva návrh o vybudovanie optickej siete Telekom v obci, sme jediná obec,
ktorá to nemá. Potrebujeme žiadosť na Telekom
- pán starosta reagoval, že súhlasí a dal návrh pánovi poslancovi Vojtechovi Horváthovi, aby sa
zastavil na OcÚ a napíšu žiadosť na Telekom
- pán Martin Košara informoval poslancov a občanov o 2 % z daní MŠ
- pán Vojtech Milošovič sa informoval na byt v MŠ
- pán starosta reagoval, že byt nie je v pláne, ale ak sa zvýši počet žiakov v budúcnosti, bude potrebné
vytvoriť ďalšiu triedu

4. Rôzne
Pán starosta dal slovo pani Mgr. Monike Korenčiovej – predsedkyni komisie pre dotácie a plánovanie.
Pani Mgr. Monika Korenčiová prítomných občanov a poslancov oboznámila so zistenými
nedostatkami pri podaných žiadostiach podľa VZN 2/2017 Na základe požiadavky Dotačnej komisie
pán starosta požiadal organizácie aby doplnili požadované doklady. Taktiež oboznámila prítomných,
že vykonala operatívnu poslaneckú kontrolu zúčtovaní dotácií za rok 2018. Vo všetkých zúčtovaniach
chýbali potrebné relevantné kópie dokladov.
Následne vznikla diskusia, kto je zodpovedný za riadne zúčtovanie dotácie podľa VZN 2/2017. Pani
kontrolórka vysvetlila prítomným, že zodpovedný je obecný úrad – poverený pracovník a následne
pán starosta. Hlavná kontrolórka vykonáva finančnú a vecnú kontrolu až následne, ak ju o to
požiadajú poslanci v rámci plnenia jej kontrolórskej činnosti
Pani Mgr. Monika Korenčiová na základe vyjadrení dotknutých organizácií, ktoré mali za to, že
predložili zúčtovanie v rovnakej podobe ako v minulosti, predložila prítomným: Správu o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Blatné, ich čerpanie a vyúčtovanie za rok 2016. Kontrola mala byť vykonaná
v súlade s platnými predpismi a zákonmi hlavnou kontrolórkou obce podľa plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2017. Aj pri zbežnom pohľade na vykonanú kontrolu prítomní mali možnosť vidieť, že
kontrola bola vykonaná formálne aj obsahovo nedôsledne.
Následne pani hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková opustila rokovanie OcZ bez
ospravedlnenia resp. uvedenia dôvodu svojho odchodu.
Pani Mgr. Monika Korenčiová predniesla návrh dotácii z rozpočtu obce pre organizácie pôsobiace
v obci Blatné na schválenie s podmienkou, že všetky dotknuté organizácie v stanovenom termíne
doplnia zúčtovanie za rok 2018 a doložia potrebné doklady na uzatvorenie dohody o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce na rok 2019.

4.1 Žiadosť rodičovského združenia ZŠ o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na
svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 3000 EUR.
Uznesenie č. 2/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť rodičovského združenia ZŠ o udelenie dotácie z rozpočtu
obce Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 2000 EUR.
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Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa:

0

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

4.2 Žiadosť JDS klubu dôchodcov o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju
činnosť v Blatnom v celkovej výške 2700 EUR.
Uznesenie č. 3/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť JDS klubu dôchodcov o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 2200 EUR.
Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.

Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa:

0

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

4.3 Žiadosť MO matice slovenskej o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju
činnosť v Blatnom v celkovej výške 800 EUR.
Uznesenie č. 4/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť MO matice slovenskej o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 600 EUR.
Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
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Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

4.4 Žiadosť DHZ o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v
celkovej výške 1500 EUR.
Uznesenie č. 5/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť DHZ o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019
na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 1300 EUR.
Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
4.5 Žiadosť PZ Priehrada o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v
Blatnom v celkovej výške 1000 EUR.
Uznesenie č. 6/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť PZ Priehrada o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na
rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 700 EUR.
Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
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4.6 Žiadosť Občianskeho združenia Stará škola 1894 o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok
2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 2500 EUR.
Uznesenie č. 7/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia Stará škola 1894 o udelenie dotácie z
rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 1000 EUR.
Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
Za:

7

Proti:

2

Zdržal sa:

0

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

4.7 Žiadosť Stolnotenisového klubu o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju
činnosť v Blatnom v celkovej výške 3500 EUR.
Uznesenie č. 11/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť Stolnotenisového klubu o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 2200 EUR.
Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

4.8 Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na
svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 500 EUR.
Uznesenie č. 8/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov o udelenie dotácie z
rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 500 EUR.
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Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

4.9 Žiadosť Dychovej hudby Šarfianka o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju
činnosť v Blatnom v celkovej výške 3000 EUR.
Uznesenie č. 9/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť Dychovej hudby Šarfianka o udelenie dotácie z rozpočtu obce
Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 1500 EUR.
Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

2

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

4.10 Žiadosť Futbalového klubu Družstevník Blatné o udelenie dotácie z rozpočtu obce Blatné na rok
2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 5000 EUR.
Uznesenie č. 10/2019-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 VZN 02/2017 o
dotácii rozpočtu obce schvaľuje žiadosť Futbalového klubu Družstevník Blatné o udelenie dotácie z
rozpočtu obce Blatné na rok 2019 na svoju činnosť v Blatnom v celkovej výške 3000 EUR.
Zmluva bude podpísaná až po splnení podmienok stanovených vo VZN 2/2017 (doloženie
potrebných dokladov) najneskôr do 15.02.2019.
Za:

5

Proti:

4

Zdržal sa:

0

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

4.11 Žiadosť o finančný príspevok OAZIS na prevádzku na rok 2019.
Uznesenie č. 12/2019-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.
Starosta obce poveruje predsedu sociálnej komisie o prešetrenie žiadosti.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

4.12 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava o predbežný súhlas k
odpredaju pozemku pre novú transformačnú stanicu.
Uznesenie č. 13/2019-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.
Starosta obce poveruje stavebnú komisiu o vyjadrenie k investičnému zámeru.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, 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.
Predseda stavebnej komisie navrhuje schváliť žiadosť s podmienkou, že sa dá vypracovať cenová
ponuka.
Uznesenie č. 14/2019-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 pani
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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 s podmienkou,
že sa dá vypracovať cenová ponuka.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, 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.
Predseda stavebnej komisie navrhuje schváliť žiadosť s podmienkou, že sa dá vypracovať cenová
ponuka.
Uznesenie č. 15/2019-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 pani
Lucie Šarmírovej, bytom Na Prosniská 3, Blatné o zavedenie osvetlenia na obecnom pozemku
prístupovej cesty vedúci k parcele č. 372/2 s podmienkou, že sa dá vypracovať cenová ponuka.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, 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.
Predseda stavebnej komisie navrhuje schváliť žiadosť s podmienkou, že vysadia zeleň.
Uznesenie č. 16/2019-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 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 s
podmienkou, že pani Poturnayová vysadí zeleň.
Za:

9

Proti:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:

12

Zdržal sa:

0
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Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová

4.16 Žiadosť pani Ľubici Návratkovej, bytom Záhradná 324/27, 900 26 Slovenský Grob o
majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - pozemku, v katastrálnom území Blatné, parcelné číslo
402/163, druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2.
Uznesenie č. 17/2019-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 prevodu vlastníctva a spôsob prevodu vlastníctva pani Ľubici
Návratkovej, bytom Záhradná 324/27, 900 26 Slovenský Grob o odkúpenie obecného pozemku v
katastrálnom území Blatné do osobného vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa, a to že pozemok je
sučasť dvora žiadateľa. Cena za m2 je 10,00 EUR.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

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

4.17 Žiadosť pána Františka Sečkára, bytom Komenského 6, 900 01 Modra o povolenie účinkovať s
atrakciami v roku 2019.
Uznesenie č. 18/2019-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
pána Františka Sečkára, bytom Komenského 6, 900 01 Modra o povolenie účinkovať s atrakciami v
roku 2019.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

4.18 Žiadosť pána Ľuboša Matyašoviča, bytom Šarfická 292/53, 900 82 Blatné o vydanie súhlasu na
rozšírenie príjazdového mostíka k rodinnému domu.
Uznesenie č. 19/2019-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 žiadosť pána
Ľuboša Matyašoviča, bytom Šarfická 292/53, 4 900 82 Blatné o vydanie súhlasu na rozšírenie
príjazdového mostíka k rodinnému domu.
Za:

2

Proti:

6

Zdržal sa:

1

Táto žiadosť nebola schválená.
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Jozef Farkaš, Martin Kubica
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Katarína
Polakovičová, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Lukáš Poór

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatné za rok 2018.
Hlavná kontrolórka odišla zo zasadnutia OcZ, nepredniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Správa nebola prerokovaná.
Pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala na prístup hlavnej kontrolórky, nepáči sa jej
prístup a navrhuje odvolanie hlavnej kontrolórky. Úlohou hlavnej kontrolórky je audit.
6. Rôzne
6.1 Schválenie členského RVC Rovinka
Uznesenie č. 20/2019-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 pre rok 2019
členský príspevok podľa počtu obyvateľov ku dňu 31.12.2018 /1814 obyvateľov / nasledovne: 0,10
Eur x počet obyvateľov – členský príspevok RVC Rovinka vo výške 181,40 Eur.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

6.2 Schválenie členského príspevku Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti
Uznesenie č. 21/2019-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 pre rok 2019
členský príspevok podľa počtu obyvateľov ku dnu 31.12.2019 /1814 obyvateľov / nasledovne: 0,25
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EUR x počet obyvateľov – členský príspevok Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti vo
výške 453,50 Eur.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.3 Schválenie aktivistov do komisii obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 22/2019-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 aktivistov do
komisii obecného zastupiteľstva:
Komisia pre kultúru a sociálne veci: Dušan Laho, Zuzana Székelyová, Anna Kovačičová
Stavebná komisia: Štefan Bulavčiak, Dušan Gabalec, Ing. Martin Milošovič, Ing. Jozef Olša
Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: Štefan Bulavčiak, Dušan Gabalec
Finančná komisia: Helena Naďovičová, Anna Kubicová, Matej Višenka
Komisia pre mládež, školstvo a šport: Juraj Fiala, Ing. Martin Milošovič, Simona Konečná, David
Matiašovič
Komisia pre dotácie a plánovanie: Tomáš Janský, Ing. Michaela Masaryková, Ing. Jozef Olša
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

Uznesenie č. 23/2019-Z
Na základe výkonu činnosti hlavného kontrolóra, ktorý nie je v súlade so zákonom o obecnom
zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite (viď. Predložená Správa o kontrolnej činnosti a s
ňou spomínané výkony jednotlivých kontrol) v zmysle § 18a ods. 9 písm. b.) zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení Vás týmto ako obecné zastupiteľstvo upozorňujeme na hrubé a opakované
zanedbanie povinnosti vyplývajúcich z funkcie hlavného kontrolóra.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
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7. 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.
Kamil Budaj

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

Mgr. Monika Korenčiová

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

V zmysle platnej legislatívy žiadam o doplnenie vyznačených častí v zápisnici z rokovania OcZ.
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