Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 19.08.2021
Prítomní: Rastislav Pero – starosta, poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová,
Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária Mókošová, Katarína
Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová, Ing. Jana Dirgová, MSc. – hlavná
kontrolórka
Ospravedlnený:
Neospravedlnený:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Návrh VZN 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
5. Schválenie žiadosti o členstvo v Mikroregióne 11 PLUS a návrhu zmluvy
o spolupráci na príprave projektu ,,Areál pre spracovanie BRKO –
KOMPOSTÁREŇ“
6. Rôzne
7. Záver

Zasadanie obecného zastupiteľstva je verejné, povinnosťou je prekrytie horných
dýchacích ciest v interiéri.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Rastislav Pero. Za
zapisovateľku zasadnutia určil pani Stanislavu Kubicovú.
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 82/2021-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
Jozefa Farkaša a pána Vojtecha Horvátha.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
1

Doplnenie bodov do programu:
6.1 Žiadosť p. Veroniky Novákovej o povolenie prekrytia časti odvodňovacieho
kanálu
6.2 Žiadosť p. Vladimíra Šuplatu o povolenie prekrytia časti odvodňovacieho kanálu
6.3 Žiadosť p. Mgr. Slávy Křížovej o stornovanie faktúry stočného
6.4 Žiadosť p. Františka Horvátha o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 402/2
v k. ú. Blatné
6.5 Žiadosť o príspevok na činnosť JDS MO Blatné vo výške 1 300 Eur
6.6 Žiadosť p. Michala Čambala s manželkou o odkúpenie obecného pozemku,
parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné
6.7 Žiadosť SOPRA, a.s. so sídlom Ventúrska 18, Bratislava o zriadenie vecného
bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok a práva stavby
6.8 Schválenie podielov p. Jozefa Lopoša a Marty Slovákovej
6.9 Plat starostu obce a odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 83/2021-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 bodov do programu:
6.1 Žiadosť p. Veroniky Novákovej o povolenie prekrytia časti odvodňovacieho
kanálu
6.2 Žiadosť p. Vladimíra Šuplatu o povolenie prekrytia časti odvodňovacieho kanálu
6.3 Žiadosť p. Mgr. Slávy Křížovej o stornovanie faktúry stočného
6.4 Žiadosť p. Františka Horvátha o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 402/2
v k. ú. Blatné
6.5 Žiadosť o príspevok na činnosť JDS MO Blatné vo výške 1 300 Eur
6.6 Žiadosť p. Michala Čambala s manželkou o odkúpenie obecného pozemku,
parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné
6.7 Žiadosť SOPRA, a.s. so sídlom Ventúrska 18, Bratislava o zriadenie vecného
bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok a práva stavby
6.8 Schválenie podielov p. Jozefa Lopoša a Marty Slovákovej
6.9 Plat starostu obce a odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Uznesenie č. 84/2021-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
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zriadení) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia zo
dňa 24.06.2021.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.8 Schválenie podielov p. Jozefa Lopoša a Marty Slovákovej
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo v tom, že po nadobudnutí spoluvlastníckych podielov
k parcele č. 2665/2 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor od p. Jozefa
Lopoša (1/4-ina celku) a od p. Marty Slovákovej (1/4-ina celku), má zámer tieto pozemky
odpredať ich terajším užívateľom. Terajší užívatelia a obec Blatné sa dohodli, že obec
pripraví Dohodu o spoločnom postupe a budúcej kúpnej zmluve.
Uznesenie č. 85/2021-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 prevodu spoluvlastníckych podielov parcely č. 2665/2
vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, ktoré obec nadobudne od p.
Jozefa Lopoša (1/4-ina k celku) a p.Marty Slovákovej (1/4-ina k celku) na budúcich
kupujúcich: Tibor Slovák, Katarína Slováková, Peter Čapla, Veronika Čaplová, Janka
Božíková, Eugen Jurášek a Ingrid Jurášeková.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
3. Pripomienky poslancov a občanov
• Pán poslanec Vojtech Horváth pripomienkoval:
- vznikajú partie mladistvých, ktorí sa nevhodne správajú a zanechávajú za
sebou neporiadok po skonzumovanom alkohole, cigaretách a iných odpadkoch
v areáli školy, futbalovom ihrisku a v parkoch, svojim chovaním sú zlým
príkladom pre ostatné deti, preto je nevyhnutná väčšia kontrola zo strany
rodičov, odporúča im aby svoje deti viedli k športovým aktivitám
- multifunkčné ihrisko je v dezolátnom stave, poslancom boli poslané cenové
ponuky na rekonštrukciu multifunkčného ihriska, kde je nutné urobiť aj
oplotenie, aby sa zabránilo poškodzovaniu, zároveň s oplotením a vstupnou
bránou do školského areálu, zatiaľ aspoň zo Šarfickej ulice, financie sa môžu
získať aj z iných zdrojov ako obecných, opílenie stromov v okolí ihriska
- vylepšenie a doplnenie kamerového systému a osvetlenia areálu školy
- oprava strojov na cvičenie pri OcÚ s novou adekvátnou podložkou po celej
ploche
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•
•
-

•
•
-

zasiatie trávy, možnosť výsadby alebo osadenie lavičiek poprípade realizácia
závlahového systému zatiaľ aspoň na vyčistenej ploche pri RD p. Trubača
v školskom areáli
v parku na Nám. A. Hlinku treba nastaviť závlahy,
navrhuje častejšie kosiť trávu a strihať živý plot na nižší vzrast
na mnohých miestach dlažba v obci aj v školskom areáli je zarastená burinou,
treba riešiť
navrhuje odkúpenie obecných pozemkov, ktoré občania užívajú
Pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová pripomienkovala:
projekt ZŠ v akom je štádiu, do konca roka 2021 musíme mať stavebné
povolenie, aby sme v prvom štvrťroku 2022 dostali financie z dotácie
musí sa zvážiť, kam a načo sa budú financie využívať – potreba určenia priorít
Pani kontrolórka obce Ing. Jana Dirgová, MSc pripomienkovala:
treba využívať eurofondy, hľadať výzvy a získať financie, bolo by dobré, ak by
sa zapojili aj poslanci OcZ
informuje poslancov o aktuálnych výzvach ako je envirofond, dotácia na mzdy
opatrovateľkám a na odpadové hospodárstvo
zníženie odmeny poslancom a znížený % príplatok k základnému platu starostu
bolo platné len pre rok 2020, t.j. od 1.1.2021 je priznaná odmena poslancom tak
ako im ju určuje Smernica o odmeňovaní poslancov a aktivistov a starostovi,
tak ako mu bolo schválené uznesením č. 31/2018 zo dňa 13.12.2018.
Pán poslanec Martin Kubica pripomienkoval:
vyschnuté stromy v parku Námestie Dr. G. Radošinského je potrebné odstrániť,
treba viacej udržiavať park a vystriekať/odstrániť burinu
vyschnuté stromy na cintoríne pri detských hroboch, tiež treba odstrániť tieto
suché stromy
zisťoval v akom štádiu je nákup motorového vozidla na komunálnu techniku
skautskej klubovni sa schválilo vybudovanie obrubníkov, v akom je to procese
dopytoval sa, prečo až teraz boli poslané výzvy na napojenie sa ku kanalizácií
búranie rodinného domu na Šarfickej ulici, v akom je procese
z akého dôvodu v územnom pláne obce bola zrušená cesta na ulici Kráčice
prečo nie sú zverejnené faktúry na webovej stránke obce Blatné od 31.03.2021
v akom procese je križovatka na Bratislavskej ulici
aký úväzok má mzdárka obce
navrhuje aby kontrolórka obce spravila kontrolu miezd
informuje sa na podpísanie smernice pri verejnom obstarávaní
čierna skládka na ulici Na Prosniská, pri rodinnom dome 25/6
Pán starosta reagoval:
nákup motorového vozidla je v riešení, žiaľ firma vyrábajúca Piago vozidlo,
ktoré by sa obci najviac hodilo, pozastavila výrobu
obrubníky, ktoré majú byť uložené pri skautskej klubovni, budú poskytnuté
v blízkej dobe
výzvy na napojenie na kanalizáciu sa riešia priebežne, toto sú už druhé výzvy
búranie rodinného domu na Šarfickej ulici je v procese, rieši to p. notárka
v územnom pláne obce nebola zrušená cesta na ul. Kráčice, boli zrušené
prístupy, kde sa postavili rodinné domy
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-

križovatka na Bratislavskej ulici, čakalo sa na vyjadrenie od SPP, ktoré poslali
nakoniec zamietavé stanovisko
verejné obstarávanie sa robí cez TenderNet, ktorý automaticky uskutoční
vyhodnotenie cenových ponúk a ako víťaza vyberie ponuku s najnižšou cenou
mzdárka je zamestnaná na dohodu, 300 hodín ročne

•
-

Pani kontrolórka obce Ing. Jana Dirgová, MSc reagovala na zverejnené faktúry:
z technických príčin sa nedali zverejniť, na čom sa pracuje, budúci týždeň budú
zverejnené na webovej stránke obce

•
-

Pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová informovala:
občania Vinohradskej ulice dali vyrobiť značku STOP, aby zabránili rýchlej
jazde motorových vozidiel, ktoré cez túto cestu prechádzajú, keď idú na
strelnicu.
vybudovanie odvodňovacieho kanálu na ulici Vinohradskej je zároveň aj
spomaľovačom, ktorý si riešili občania svojpomocne
občania Vinohradskej ulice k takémuto „svojpomocnému“ riešeniu dospeli
z dôvodu, že obec nereagovala na ich žiadosti o pomoc ako riešiť situáciu
s rýchlou jazdou prechádzajúcich automobilov

-

•
-

Pán starosta reagoval a poslanci reagovali:
Návrh na vytlačenie dokumentácie o pasportizácií obce. Stavebná komisia
prezrie túto dokumentáciu a navrhne, kde umiestniť spomaľovače.

4. Návrh VZN 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. 86 /2021-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 6 ods. 12
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 04/2021 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.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
5. Schválenie žiadosti o členstvo v Mikroregióne 11 PLUS a návrhu zmluvy
o spolupráci na príprave projektu ,,Areál pre spracovanie BRKO –
KOMPOSTÁREŇ“
Uznesenie č. 87/2021-Z
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I.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o členstvo v Mikroregióne 11
PLUS a zaväzuje sa riadiť stanovami ako riadny člen mikroregiónu s ročným
členským poplatkom 1eur/obyvateľ.
II.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť financovania projektu na vybudovanie a
prevádzku areálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (kompostáreň)
združenia obcí Mikroregión 11PLUS a schvaľuje členský vklad vo výške 3 000,00
EUR.
Za:

1

Proti:

8

Zdržal sa:

0

Toto uznesenie nebolo schválené.
Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Vojtech Horváth
Menný zoznam poslancov, ktorí boli proti:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6. Rôzne
6.1 Žiadosť p. Veroniky Novákovej o povolenie prekrytia časti odvodňovacieho
kanálu.
Stavebná komisia navrhuje schváliť žiadosť p. Veroniky Novákovej
Uznesenie č. 88/2021-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 p. Veroniky Novákovej, bytom Námestie 1 mája č. 28,
Senec o povolenie prekrytia časti odvodňovacieho kanálu nachádzajúceho sa medzi
parc. č. 2415/4, 2415/5 a miestnej komunikácie.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.2 Žiadosť p. Vladimíra Šuplatu o povolenie prekrytia časti odvodňovacieho
kanálu.
Stavebná komisia navrhuje schváliť žiadosť p. Veroniky Novákovej
Uznesenie č. 89/2021-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
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369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje žiadosť p. Vladimíra Šuplatu, bytom Glanec 545/19m Blatné,
o povolenie prekrytia časti odvodňovacieho kanálu nachádzajúceho na ulici Glanec,
pred parc. č. 2415/2.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.3 Žiadosť p. Mgr. Slávy Křížovej, bytom Bučinová 16, Bratislava o stornovanie
faktúry stočného.
Uznesenie č. 90/2021-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 p. Mgr. Slávy Křížovej, bytom Bučinová 16, Bratislava
o stornovanie faktúry stočného.
Za:

0

Proti:

7

Zdržal sa:

2

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária Mókošová, Katarína
Polakovičová, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Magdaléna Dugovičová, Lukáš Poór
6.4 Žiadosť p. Františka Horvátha, bytom Hoštáky 472/12, Blatné o odkúpenie
obecného pozemku, parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné vo výmere cca 100 m2.
Uznesenie č. 91/2021-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 žiadosť p. žiadosť p. Františka Horvátha, bytom Hoštáky 472/12, Blatné
o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné vo výmere cca 100 m2,
z dôvodu potreby preskúmania žiadosti stavebnou komisiou.
Za:

9

Proti:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
7

Zdržal sa:

0

Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.5 Žiadosť o príspevok na činnosť JDS MO Blatné vo výške 1 300 Eur.
Uznesenie č. 92/2021-Z
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. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle § 7 ods.
2 a 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov VZN č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce schvaľuje
príspevok JDS MO Blatné na činnosť vo výške 1 300 Eur.
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Vojtech Horváth, Martin Kubica, Mária Mókošová,
Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Jozef Farkaš
6.6 Žiadosť p. Michala Čambala s manželkou, bytom Hurbanova 10, Senec
o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné vo výmere cca
130 m2.
Uznesenie č. 93/2021-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 žiadosť p. Michala Čambala s manželkou, bytom Hurbanova 10, Senec
o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné vo výmere cca 130 m2,
z dôvodu potreby preskúmania žiadosti stavebnou komisiou.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.7 Žiadosť SOPRA, a.s. so sídlom Ventúrska 18, Bratislava o zriadenie vecného
bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok a práva stavby.
Uznesenie č. 94/2021-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) a podľa zákona na základe zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vo vlastníctve obce Blatné schvaľuje zriadenie vecného
bremena prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 2456 v k. ú. Blatné a práva
stavby firme SOPRA, a.s. so sídlom Ventúrska 18, Bratislava.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
6.9 Plat starostu obce a odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 95/2021-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 plat starostu obce Blatné vypočítaný podľa § 3 ods.(1) Zákona
NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest, v znení neskorších predpisov s 15 % navýšením podľa § 4 ods.(2)
v zmysle uvedeného zákona s účinnosťou od 01.09.2021.
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Vojtech Horváth, Martin Kubica,
Mária Mókošová, 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.
Podrobnejšia rozprava k prerokovávaným bodom programu bude dostupná na
stránke www.blatne.sk

Starosta :
v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Jozef Farkaš

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

Vojtech Horváth

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