Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 23.09.2021
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.

5.
6.

7.

8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Pripomienky poslancov a občanov
Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Žiadosť p. Michala Čambala s manželkou o odkúpenie obecného pozemku,
parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné
4.2 Žiadosť p. Františka Horvátha o odkúpenie obecného pozemku, parc. č.
402/2 v k. ú. Blatné
4.3 Žiadosť firmy SOPRA, a.s. so sídlom Ventúrska 18, Bratislava o zriadenie
vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok a práva stavby
4.4 Žiadosť p. Petra Fedora a p. Jany Fedorovej o povolenie rekonštrukcie
chodníka a príjazdových ciest pred rodinnými domami orientačné čísla 7 a 9
Určenie a schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) na uskutočnené verejné obstarávania
v roku 2020
Rôzne
7.1 Schválenie Verejného obstarávania na multifunkčné vozidlo cez EKS
7.2 Cenová ponuka na rekonštrukciu a oplotenie multifunkčného ihriska
7.3 Cenová ponuka na urnové steny
7.4 Cenová ponuka na dopravné značenie v obci Blatné
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.
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1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 96/2021-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
Kamila Budaja a pani Ivetu Šarmírovú.
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. 97/2021-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) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia zo
dňa 19.08.2021.
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
3. Pripomienky poslancov a občanov
• Pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová pripomienkovala:
- spomaľovač na Vinohradskej ulici, občania sú pobúrení a ohrození
motorovými vozidlami. Vraj na obecný úrad prišla faktúra vo výške 500,--, ako
dôkaz o tom, že jeden majiteľ motorového vozidla si rozbil auto, keď
prechádzal cez odvodňovací kanál. Podľa poslankyne nie je možné, aby si na
tomto kanály poškodil vozidlo, ak by prechádzal primeranou rýchlosťou
a prispôsobil rýchlosť a spôsob jazdy stavu vozovky.
- požiadavka na p. starostu, aby zistil ako bol povolený prístup v kolaudačnom
povolení na strelnicu. Má totiž informácie, že prístup má viesť po ornej pôde
smerom k hlavnej ceste Šenkvice a nie smer po Vinohradskej ulici.
- navrhuje zákaz státia na Podhájskej ulici, občania žiadajú chodník, ktorý tam
pred budovaním kanalizácie existoval
- firma, ktorá búrala rodinný dom na Šarfickej ulici existovala dva týždne pred
búraním a v činnostiach nemali spomenuté búracie práce
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-

ohľadne troch spomaľovačov, cena za 15 000,--, podľa pani poslankyne je
strašne veľa financií, dajú sa zohnať aj lacnejšie.
navrhuje, aby sa financie šetrili a nie rozhadzovali

• Pán poslanec Martin Kubica sa informoval:
- koľko občanov nie je napojených na kanalizačnú prípojku
- navigácia do hasičského auta, z akých finančných prostriedkov bola zakúpená
- prečo sa uhrádzajú faktúry za kybernetiku, keď nebola schválená obecným
zastupiteľstvom a nie je na to určená ani položka v rozpočte
- kedy budú zakúpené stromy na cintoríne
- v akom procese je búranie rodinného domu na Šarfickej ulici
- navrhuje schváliť uznesenie, aby pani kontrolórka urobila kontrolu miezd za
rok 2021
• Pán starosta reagoval:
- na kanalizačnú prípojku nie je napojených okolo 30 rodinných domov
- navigácia do hasičského auta bola zakúpená z účelových dotácií
- od roku 2020 je zákon, ktorý hovorí, že obce musia mať kybernetiku
- stromy na cintoríne budú zakúpené, ale sa musí zdvihnúť položka v rozpočte
- búranie rodinného domu na Šarfickej ulici o mesiac bude vydané právoplatné
rozhodnutie o výzve o búraní, problém je, že p. Brutenič je 75% majoritný
vlastník a žijúci, v októbri sa musí podať na súd rozhodnutie, aby súd určil
exekútora, ktorý učí exekučné príkazy na zbúranie
• Pani kontrolórka reagovala, že ak obce musia mať kybernetiku malo sa spraviť
rozpočtové opatrenie, položka kybernetika v rozpočte nie je vytvorená
a napriek tomu sa hradia faktúry za kybernetiku.
Uznesenie č. 98/2021-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) žiada hlavnú kontrolórku obce Blatné, aby uskutočnila kontrolu miezd za
rok 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
• Pán poslanec M. Kubica:
- žiada starostu obce, aby mzdová pracovníčka bola fyzicky prítomná na
obecnom úrade jeden deň do týždňa podľa dohody a do ďalšieho obdobia
navrhuje nájsť novú mzdovú pracovníčku
• Pani poslankyňa Katarína Polakovičová sa informovala:
- zverejnená nahrávka, ktorá bola na sociálnych sieťach ohľadne duchov na
obecnom úrade, sú po obci negatívne ohlasy
• Pán starosta reagoval:
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-

natáčali pre spoločnosť, merali a chodili s prístrojmi, bola to skôr sranda
a polovica vecí bola iba vymyslená
• Pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová sa informovala:
- v akom štádiu je projekt telocvičňa s jedálňou
• Pán starosta reagoval:
- projekt telocvičňa s jedálňou, čaká sa už iba na vyjadrenie od SPP, aby sa
mohlo požiadať o stavebné povolenie
- projekt priechod pre chodcov a zástavka, obec už má všetky vyjadrenia, ktoré
sa budú posielať na Okresný úrad, Tomášikova 46 o vydanie stavebného
povolenia
• Pán poslanec Jozef Farkaš sa informoval:
- v akom procese je zbúraný rodinný dom na Šarfickej ulici, či už obec získala
financie za zbúranie
• Pán starosta reagoval:
- zápisnicu spísala p. notárka Adriana Fekete, ktorá ju zaslala do Trnavy na
notársky úrad, kde vyvolajú dedičské konanie, treba sledovať kataster, aby
bola vyznačená plomba
• Pani kontrolórka obce sa informovala:
- prijaté uznesenie č. 32/2021-Z kde boli schválené finančné prostriedky na
opravu havarijného stavu šatní futbalistov, a kde stavebná komisia má
predložiť zápisnicu o havarijnom stave kabín doloženou fotodokumentáciou
- havarijný stav nie je vydokladovaný zápisnicou a doloženou
fotodokumentáciou
• Pán poslanec Martin Kubica navrhol, aby v najbližšej dobe boli pozvaní vlastníci
pozemkov pod futbalovým ihriskom, aby sa s nimi otvorila diskusia o možnom
odkúpení pozemkov. Po odkúpení pozemkov by totiž obecný úrad
mohol zlegalizovať pozemky pod kabínami a aj samotnú stavbu-kabínky na
futbalovom ihrisku.
• Pán Ing. Jozef Olša informoval poslancov a občanov ako v obci Budmerice
existuje izba tradícií, ako by bolo pekné, keby aj v obci Blatné niečo také
existovalo a v Blatnom sa spí a nič sa v obci nedeje.
• Pani Mária Bachratá reaguje na vyhlásenia p. starostu a poslancov p. Jozefa
Farkaša a p. Vojtecha Horvátha v bode 3 pripomienky poslancov a občanov
z verejného zasadnutia zastupiteľstva OÚ v Blatnom dňa 24.06.2021
- p. poslanec Jozef Farkaš reagoval, citujem: ,,že obec má momentálne iné
priority ako oprava cesty na Chorvátskej ulici.“ Chcem sa spýtať o aké iné
priority ide, keď tieto uprednostňujete pred bezpečnosťou občanov a deti
prechádzajúcich dennodenne po tejto ulici do školy, škôlky, obchodu, zastávok
na autobusy a bezpečnosťou deti pri detskom ihrisku!!!
- p. poslanec Vojtech Horváth reagoval, citujem: ,,že je riešenie úpravy cesty,
jednosmerka nie je správne riešenie“. Chcem sa spýtať o aké riešenie úpravy
cesty ide? A podľa Vás aké je správne riešenie premávky na Chorvátskej
ulici? Doteraz ste nedali ani jeden rozumný návrh.
- p. starosta reagoval, citujem: ,,uvažovalo sa o jednosmerke, návrh je taký, že
bude prizvaný geodet, vymeria cestu na Chorvátskej ulici, Všetky cesty v obci
sú vyťažené! V prvom rade sa musí opraviť cesta, rozkopávať sa bude ešte na
optické káble, tak až potom sa bude cesta opravovať“. Reagujem p. starosta,
v máji 2018 prebiehala v obci pasportizácia a tiež prebiehali k tomu aj
stretnutia. 21.06.2018 vtedajším zastupiteľstvom bola odsúhlasená
jednosmerka na Chorvátskej ulici, osadenie značiek malo prebiehať do
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septembra 2018. Chcem sa spýtať, prečo nebolo toto uznesenie zrealizované
v tom termíne a nie je zrealizované až doteraz? K ďalšiemu Vášmu výroku:
,,vyťaženosti všetkých ciest v obci“, pán starosta vo vyťaženosti ciest v obci je
veľký rozdiel. Premávku aut na uliciach mimo hlavnej Šarfickej a potom
bočných: Chorvátskej, pokračujúc Vinohradskej, A. Vosátka a z častí M.R.
Štefánikovej nemôžete dávať na jednu úroveň s ostatnými cestami ako
Podhájska, Kráčice, Záhradná, Hoštáky a ďalšie v iných častiach obce.
Súhlasíme, tieto sú preťažené tiež, ale vlastnými autami parkujúcimi pred
domami, niekde stoja 1-2-3 a dokonca aj firemnými autami a pod.
Preťaženosť ulíc Chorvátskej a Vinohradskej sa zvyšuje z roka na roka aj
najmä nastávajúcou premávkou aut a najnovšie pribudol už poschodový
autobus (pondelok 20.09.2021). Môžeme očakávať, že aj tieto budú jazdiť
častejšie? Takže treba už začať riešiť a hľadať s majiteľom iný prístup
k strelnici.
Občania tejto obce okrem tejto cesty ,, ku krížu“ okolie ktorej bolo za posledné
obdobie upravené, nemajú inú možnosť a prístup do prírody. Najmä v období
prvej vlny koronavírusu a aj v súčasnosti táto cesta predstavovala
a predstavuje pre mnohých a najmä mamičky s deťmi, bežcov, chodcov
a všetkých občanov jedinú možnosť vyjsť si do prírody.
• Pani Irena Olšová reagovala:
- žiada jednoznačne jednosmerku
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1 Žiadosť p. Michala Čambala s manželkou, bytom Hurbanova 10, Senec
o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné
Stavebná komisia: navrhuje schváliť zámer predaja
Uznesenie č. 99/2021-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 schvaľuje zámer predaja p. Michala Čambala s manželkou, bytom
Hurbanova 10, Senec o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 402/2 v k. ú.
Blatné. Minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a doloženým
geometrickým plánom.
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
4.2 Žiadosť p. Františka Horvátha, bytom Hoštáky 472/12, Blatné o odkúpenie
obecného pozemku, parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné
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Uznesenie č. 100/2021-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 zámer predaja p. Františka Horvátha, bytom Hoštáky
472/12, Blatné o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 402/2 v k. ú. Blatné,
z dôvodu aktuálneho geometrického plánu a veľkosťou obecného pozemku.
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
4.3 Žiadosť firmy SOPRA, a.s. so sídlom Ventúrska 18, Bratislava o zriadenie
vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok a práva stavby
Uznesenie č. 101/2021-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 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vo vlastníctve obce Blatné schvaľuje zriadenie vecného
bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 2457/4, 8, 9 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
4.4 Žiadosť p. Petra Fedora a p. Jany Fedorovej, bytom Hoštáky 386/7, Blatné
o povolenie rekonštrukcie chodníka a príjazdových ciest pred rodinnými domami
orientačné čísla 7 a 9.
Uznesenie č. 102/2021-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. Petra Fedora a p. Jany Fedorovej, bytom Hoštáky
386/7, Blatné o povolenie rekonštrukcie chodníka a príjazdových ciest pred
rodinnými domami orientačné čísla 7 a 9, podmienkou zachovania línie ako majú
vedľajšie nehnuteľnosti.
Za:

9

Proti:

0
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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. Určenie a schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
Uznesenie č. 103/2021-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 na základe vydania Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
potvrdenie o cene č. 0008/2021/V-PC
a.) maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,7798 €/m3
b.) maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,8510 €/m3 s účinnosťou od 15.10.2021.
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. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) na uskutočnené verejné obstarávania
v roku 2020.
Hlavná kontrolórka obce Blatné Ing. Jana Dirgová, MSc. predniesla správu
o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,ZVO“) na uskutočnené verejné obstarávania v roku 2020.
Uznesenie č. 104/2021-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) berie na vedomie správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) na uskutočnené verejné
obstarávania v roku 2020.
Za:

9

Proti:

0

7

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
7. Rôzne
7.1 Schválenie Verejného obstarávania na multifunkčné vozidlo cez EKS
Uznesenie č. 105/2021-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) schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania prostredníctvom systému
EKS na zákazku s nízkou hodnotou: „Nákup multifunkčného vozidla pre
letnú, zimnú údržbu a potreby obce Blatné“ v hodnote do 54 000 EUR s
DPH.
B) schvaľuje vytvorenie novej položky v rozpočte v roku 2021 „Nákup
úžitkového motorového vozidla“ v sume 54 000,--. Finančné prostriedky
na "nákup úžitkového motorového vozidla" budú použité z finančných
prostriedkov získaných z predaja pozemkov v roku 2021.
Na nákup vozidla bude potrebné zložiť zálohu 30 % z celkovej vyobstaranej
ceny vozidla.
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
7.2 Cenová ponuka na rekonštrukciu a oplotenie multifunkčného ihriska
Uznesenie č. 106/2021-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) schvaľuje vyhlásenie verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou
,,rekonštrukcia a oplotenie multifunkčného ihriska“ v hodnote 50 000,-B) schvaľuje vytvorenie novej položky v rozpočte v roku 2021 ,,rekonštrukcia
a oplotenie multifunkčného ihriska“ v sume 50 000,--. Finančné prostriedky na ,,
rekonštrukciu a oplotenie multifunkčného ihriska“ budú použité z finančných
prostriedkov získaných z predaja pozemkov v roku 2021.
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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, Martin Kubica,
Mária Mókošová, Katarína Polakovičová, Lukáš Poór, Iveta Šarmírová
7.3 Cenová ponuka na urnové steny
Uznesenie č. 107/2021-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) neschvaľuje cenovú ponuku na urnové steny.
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
7.4 Cenová ponuka na dopravné značenie v obci Blatné
Uznesenie č. 108/2021-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) schvaľuje inštaláciu dopravných značiek v obci Blatné v celkovej hodnote do
4.000,-B) schvaľuje vytvorenie novej položky v rozpočte v roku 2021 „inštalácia
dopravných značiek v obci Blatné“ v sume 4 000,--. Finančné prostriedky na
"inštaláciu dopravných značiek v obci Blatné" budú použité z finančných
prostriedkov získaných z predaja pozemkov v roku 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
Predseda finančnej komisie, p. Jozef Farkaš, predniesol investičný plán na roky 2021
a 2022.
- oprava ciest: Chorvátska ulica, Záhradná ulica, K Mrázovej doline, Námestie
Andreja Hlinku, M. R. Štefánika + križovatka, Krátka ulica
9

-

rekonštrukcia a oprava detského ihriska Námestie Andreja Hlinku
most cez potok: smer cintorín
osvetlenie na cintoríne
rekonštrukcia Domu smútku: strecha, izolácia, fasáda, WC

Uznesenie č. 109/2021-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 investičný plán na roky 2021 a 2022:
Za:

oprava ciest: Chorvátska ulica, Záhradná ulica, K Mrázovej doline, Námestie
Andreja Hlinku, M. R. Štefánika + križovatka, Krátka ulica
rekonštrukcia a oprava detského ihriska Námestie Andreja Hlinku
most cez potok: smer cintorín
osvetlenie na cintoríne
rekonštrukcia Domu smútku: strecha, izolácia, fasáda, WC
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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8. 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

Starosta :
v. r.
Rastislav Pero

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

Zapísala :
v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Kamil Budaj

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

Iveta Šarmírová

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