Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 3. januára 2003, v zasadačke Obecného úradu Blatné.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie s výsledkami volieb
3. Zloženie sľubu starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6. Voľba pracovnej komisie
7. Voľba zástupcu starostu obce
8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov z radov
poslancov OcZ
10. Určenie platu novozvoleného starostu, odmien zástupcu, poslancov, hlavného kontrolóra
11. Určenie sobášiacich
12. Návrh uznesení
13. Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Vojtech
Milošovič. Privítal prítomných poslancov, kandidátov na poslancov a starostu obce, občanov
a hostí. Medzi nimi privítal osobitne starostu družobnej obce Mlynky z Maďarskej republiky
Jozefa Havelku s manželkou a ďalších členov delegácie.
Prvé štyri body programu schválilo 10 poslancov doterajšieho Obecného zastupiteľstva
v Blatnom.
O výsledkoch volieb prítomných oboznámila predsedníčka volebnej komisie, Františka
Šarmírová. Odovzdala zvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
osvedčenia o zvolení.
Zvolený starosta obce Milan Šarmír zložil sľub starostu do rúk predsedajúceho - zástupcu
starostu, Vojtecha Milošoviča. Po zložení sľubu odovzdal zástupca starostu zvolenému
starostovi obecné insígnie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Následne zložili zvolení poslanci sľub poslanca do rúk starostu obce. Po zložení sľubu
poďakoval starosta doterajším členom obecného zastupiteľstva a aktivistom za ich doterajšiu
prácu. Oboznámil prítomných v krátkosti o dosiahnutých výsledkoch obce za predchádzajúce
volebné obdobie. Potom vyhlásil krátku prestávku na symbolický prípitok s odstupujúcimi
a nastupujúcimi poslancami, aktivistami OcZ a prítomnými občanmi.
Po prestávke novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva schválili Ďalší program
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom.
Určil Paulu Novákovú za zapisovateľku, Annu Kubicovú a Jána Polakoviča za overovateľov
zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OcZ.
OcZ schválilo starostom navrhnutých členov pracovnej komisie, Lýdiu Škorvagovú, Annu
Kovačičovú a Mariána Šuplatu.
Pracovná komisia v mandátovej oblasti konštatovala, že sú prítomní všetci zvolení poslanci
a starosta obce, že všetci dostali osvedčenie o zvolení a zložili zákonom predpísaný sľub.
Vo volebnej oblasti predniesli návrhy, ktoré boli prerokované medzi starostom obce
a zástupcom poslancov zvolených za HZDS – Ľudovú stranu. Obecné zastupiteľstvo
neschválilo vytvorenie obecnej rady. Schválilo návrh zástupcu starostu obce, zriadenia komisií
obecného zastupiteľstva, ich predsedov a členov z radov poslancov.
V ďalšom rokovaní v návrhovej oblasti bol určený plat starostu obce, odmeny zástupcu
starostu obce, poslancov a hlavného kontrolóra.
Po prerokovaní uvedených bodov pracovná komisia predniesla návrh uznesení, ktorý dal
starosta obce schváliť hlasovaním.

Obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o prijatí uznesenia 6/03 – Z v časti ukladá, ktoré
nebolo pred návrhom uznesení prerokované. Všetci prítomní poslanci návrh schválili. Následne
jednomyseľne schválili návrh uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Blatnom.
Schválením uznesení bol program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Blatnom vyčerpaný. V závere starosta obce prítomných oboznámil s cieľmi zastupiteľstva
i starostu na nastávajúce volebné obdobie, vychádzajúcimi z volebných programov starostu
a zvolených poslancov. Upozornil na rastúce ceny energií, zmenu DPH a tým rastúce ceny
všetkých služieb aj tovarov. Preto bude potrebná spolupráca všetkých občanov pre dosiahnutie
stanovených cieľov. Prvoradou úlohou bude výstavba čistiarne odpadových vôd a kanalizácie
v obci.
Zapísala : Paula Nováková
V Blatnom 09. 01. 2003
Overovatelia zápisnice: Anna Kubicová..........................................
Ján

Polakovič..........................................

Milan Šarmír
starosta

UZNESENIA
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom, konaného dňa 03. 01. 2003
Oboznámenie sa s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu
poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie 1/03 - Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o výsledkoch volieb v obci Blatné
na funkciu starostu obce a funkciu poslancov obecného zastupiteľstva prednesenú
predsedníčkou miestnej volebnej komisie Františkou Šarmírovou.
Zloženie sľubu starostu
Uznesenie 2/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom konštatuje, že novozvolený starosta obce Milan Šarmír zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie 3/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom konštatuje, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Stanislav Fekete, CSc., Štefan Fiala, Anna Kovačičová, Jozef Kubica, Anna Kubicová,
Vojtech Milošovič, Ján Polakovič, Lýdia Škorvagová a Marián Šuplata zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Voľba zástupcu starostu obce
Uznesenie 4/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom volí Ing. Stanislava Feketeho, CSc. do funkcie zástupcu
starostu obce.
Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
a členov z radov poslancov
Uznesenie 5/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje zriadenie obecnej rady.
Uznesenie 6/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom zriaďuje nasledovné komisie obecného zastupiteľstva:
finančnú, pre služby a obchod
kultúrnu, pre sociálne veci a rodinu
školskú, pre mládež a šport
stavebnú, pre verejný poriadok a životné prostredie
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom volí:
Annu Kubicovú za predsedníčku, Lýdiu Škorvagovú za členku finančnej komisie
Jozefa Kubicu za predsedu , Annu Kovačičovú za členku kultúrnej komisie
Jána Polakoviča za predsedu, Mariána Šuplatu za člena školskej komisie
Vojtecha Milošoviča za predsedu, Štefana Fialu a Ing. Stanislava Feketeho za členov stavebnej
komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ukladá:
1. Predsedom všetkých komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na doplnenie
komisií aktivistami z radov občanov obce.
2. Predsedovi komisie školstva predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrhy zástupcov obce v radách škôl.
Termín: 20. 01 2003
Kontrola: obecné zastupiteľstvo
Určenie platu novozvoleného starostu
Uznesenie 7/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom určuje podľa zákona NR SR č. 253/1994 Zbierky zákonov
plat starostu obce nasledovne:
Základný plat vo výške 27 300,- Sk, zvýšenie o 20 % vo výške 5 460,- Sk.
Funkčný plat starostu činí 32 760,- Sk.
Určenie odmien zástupcovi starostu, poslancom, predsedom komisií a hlavnému
kontrolórovi
Uznesenie 8/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom určuje odmeny nasledovne:
1. Zástupcovi starostu vo výške 4 000,- Sk mesačne.
2. Poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 1 200,- Sk mesačne.
3. Hlavnému kontrolórovi obce vo výške 3 500,- Sk mesačne.
Určenie sobášiacich
Uznesenie 9/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje výkonom funkcie sobášiacich starostu obce Milana
Šarmíra a poslanca, zástupcu starostu obce Ing. Stanislava Feketeho, CSc..

Vzdanie sa odmeny zástupcu starostu obce za rok 2003.
Uznesenie 10/03 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie prehlásenie Ing. Stanislava Feketeho,
CSc. o vzdaní sa odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu obce na rok 2003 s jej určením na
zriadenie symbolických náhrobkov na miestnom cintoríne
SPRÁVA PRACOVNEJ KOMISIE
MANDÁTOVÁ OBLASŤ
Na ustanovujúcom zasadnutí OcZ v Blatnom, dňa 03. 01. 2003 pracovala pracovná komisia
v zložení:
Lýdia Škorvagová, predseda komisie
Anna Kovačičová, členka komisie
Marián Šuplata,

člen komisie

Úlohou komisie bolo overiť, či starosta a poslanci:
1. dostali osvedčenie o zvolení vydané miestnou volebnou komisiou
2. zložili zákonom predpísaný sľub
Mandátová komisia konštatuje, že starosta aj poslanci dostali osvedčenia o zvolení a zložili
zákonom predpísaný sľub.
VOLEBNÁ OBLASŤ
Úlohou pracovnej komisie vo volebnej oblasti je vykonanie volieb zástupcu starostu obce,
zloženia komisií a voľba ich predsedov. V zmysle rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Blatnom podľa § 3 ods. 4 návrh na voľbu zástupcu starostu a orgánov, teda
komisií predkladá starosta obce. Poslanci môžu dávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Voľby prebiehajú podľa rozhodnutia OcZ tajným alebo verejným hlasovaním, pričom zvolení sú
tí kandidáti ktorí obdržia najvyšší počet hlasov. Žiadam starostu obce, aby dal o každom návrhu
hlasovať.
Volebná komisia navrhuje vykonať voľby verejným hlasovaním.
Dávam hlasovať kto je za uvedený návrh nech zdvihne ruku
je niekto proti uvedenému návrhu.
zdržal sa niekto hlasovania.

.....9........
.....0........
.....0........

Za zástupcu starostu obce starosta navrhol Ing. Stanislava Feketeho, CSc.
Dávam hlasovať kto je za uvedený návrh nech zdvihne ruku.
je niekto proti uvedenému návrhu.
zdržal sa niekto hlasovania.

.....8........
.....0........
.....1........

Konštatujem, že za zástupcu starostu obce bol zvolený počtom hlasov .8.. navrhnutý kandidát.

Predkladáme na schválenie návrhy na zriadenie obecnej rady, komisií OcZ a voľbu ich
predsedov a členov z radov zvolených poslancov .
Návrhy boli prerokované medzi starostom obce a zástupcom poslancov za HZDS
Navrhujeme, aby nebola zriadená obecná rada. Hlasovanie povedie starosta obce.
Hlasovanie o návrhu:

za

proti

zdržal sa hl.

Komisia finančná, pre služby a obchod:
Anna Kubicová, predsedníčka komisie

..8....

Lýdia Škorvagová, členka komisie

..9...

..0....
..0....

...1...
...0...

Komisia pre kultúru, sociálne veci a rodinu:
Jozef Kubica, predseda komisie

..9....

Anna Kovačičová, členka komisie

...8...

...0...

...0...

...0...

...1...

...0...

...1...

Komisia pre mládež, školstvo a šport:
Ján Polakovič, predseda komisie

...8...

Marián Šuplata, člen komisie

...8...

...0...

...1...

Komisia stavebná, pre životné prostredie a ochranu verejného poriadku:
Vojtech Milošovič, predseda komisie

...8...

...0...

...1...

Štefan Fiala, člen komisie

...8...

...0...

...1...

Ing. Stanislav Fekete, CSc., člen komisie

...8...

...0...

...1...

NÁVRHOVÁ OBLASŤ
Pracovná komisia predkladá návrh určenia platu novozvoleného starostu obce.
Platové pomery starostov obcí stanovuje zákon č. 253/1994 Zb. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov. Podľa zákona č. 289/2002, čo je posledná novelizácia patrí starostovi našej obce
v zmysle § 4 ods. 1 plat vo výške 2,2 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený na celé stovky korún nahor. Obecné zastupiteľstvo
môže svojím rozhodnutím tento plat zvýšiť na dvojnásobok v zmysle § 4, ods. 2.
Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2001 podľa údajov Štatistického úradu
činila 12 365,- Sk. (Údaje za rok 2002 budú k dispozícii až koncom marca.)
Navrhujeme určiť plat starostu nasledovne:
Základný plat v zmysle § 4, ods. 1 12 365 x 2,2 = 27 203, zaokrúhlene 27 300,Zvýšenie platu podľa § 4, ods. 2 o 20 % 27 300x 0,2 = 5 460,- Sk
Schválením uvedeného návrhu plat starostu bude činiť 32 760,- Sk
Sú k uvedenému návrhu pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy?
Hlasovanie o uvedenom návrhu:

kto je za návrh platu starostu

...9...

kto je proti uvedenému návrhu ...0...
zdržal sa niekto hlasovania
...0...
Predkladáme návrh mesačnej odmeny zástupcu starostu obce vo výške 4 000,- Sk.
Sú k uvedenému návrhu pripomienky alebo iné návrhy?
Hlasovanie o uvedenom návrhu:

kto je za návrh odmeny
...8...
kto je proti uvedenému návrhu ...0...
zdržal sa niekto hlasovania
...1...

Predkladáme ďalej návrh mesačnej odmeny poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 1
200,- Sk. Sú k uvedenému návrhu pripomienky alebo iný návrh?
Hlasovanie o uvedenom návrhu:

kto je za navrhnuté výšky odmeny
kto je proti uvedenému návrhu
zdržal sa niekto hlasovania

...8...
...0...
...1...

Predkladáme návrh odmeny obecnému kontrolórovi vo výške 3 500,- Sk.
Má niekto k predloženému návrhu niekto doplňujúce, či pozmeňujúce návrhy?
Hlasovanie o uvedenom návrhu:

kto je za navrhnutú výšku odmeny
kto je proti uvedenému návrhu
zdržal sa niekto hlasovania

...8...
...0...
...1...

Iné odmeny za dosiahnuté výsledky môžu byť udelené iba po schválení obecným
zastupiteľstvom.
Predkladáme ďalej návrh na určenie sobášiacich. Navrhujeme aby obecné zastupiteľstvo
poverilo výkonom funkcie sobášiacich starostu obce Milana Šarmíra a zástupcu starostu Ing.
Stanislava Feketeho, CSc.
Má niekto k predloženému návrhu niekto doplňujúce, či pozmeňujúce návrhy?
Hlasovanie o uvedenom návrhu:

Návrhová komisia predkladá
z ustanovujúceho zasadnutia:

kto je za navrhnutých sobášiacich
kto je proti uvedenému návrhu
zdržal sa niekto hlasovania

Obecnému

zastupiteľstvu

v Blatnom

...8...
...0...
...1...

návrh

uznesení

