Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 28. 02. 2003
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Ing. Stanislav Fekete, CSc.– zástupca starostu obce, Štefan
Fiala, Anna Kovačičová, Anna Kubicová, Jozef Kubica, Vojtech Milošovič, Ján Polakovič,
Lýdia Škorvagová, Marián Šuplata – poslanci, Paula Nováková, Vojtech Horváth, Marián
Horváth, Stanislav Nezhoda, Michal Tomčala, Ing. Miloslav Onofrej - občania.
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Plnenie rozpočtu za rok 2002 – účtovná závierka.
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2003.
7. Správa vykonanej inventarizácie, prehľad stavu majetku obce.
8. Záver.
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Šarmír. Privítal všetkých
prítomných. Určil zapisovateľku Paulu Novákovú a overovateľov Annu Kovačičovú a Mariána
Šuplatu.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 15/2003-Z – nahlásenie značiek – nie sú pri ihrisku - chýbajúce DZ
značenie obce nahlásené na SSC Senec
Uznesenie č. 16/2003-Z – zakúpenie darčekov pre deti - vo výdavkoch žiada komisia
o zvýšenie sumy na 1 dieťa – na sumu 330,80 Sk.
Uznesenie č. 17/2003-Z prerokované s riaditeľom školy, zaslaný výpis uznesenia
Uznesenie č. 22/2003-Z odročené prerokovanie návrhu na zriadenie živnostenskej
činnosti – je možné zriadenie voľnej živnosti, ku koncesii na prevádzkovanie vodovodu sa
pripravujú vykonávacie vyhlášky.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Požiadať školských inšpektorov o preverovanie stravy v ŠJ
Uznesenie č. 23/2003-Z
OcZ žiada starostu obce zabezpečiť informovanie rodičov všetkých detí predškolského
veku a požiadať ich o účasť na zápise detí do MŠ.
Anna Kovačičová – kedy bude opravená nástenka, článok do Blatňana – podvodníci
pohybujúci sa po obci.
Anna Kubicová – nahromadenie odpadov, hlavne železa pred domom Jozefa Horvátha.
Štefan Fiala – rozbité sklá čakáreň, kontajnery po obci
Starosta informoval o požiadaní opravy rozbitých skiel – neboli namontované kvôli
nepriaznivému počasiu.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stavbu farskej budovy.

Uznesenie č. 24/2003-Z
OcZ prerokovalo žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi v Blatnom o poskytnutie finančného
príspevku. Výška príspevku bude vychádzať z možností použitia finančných prostriedkov
v obecnom rozpočte na rok 2003.
4.2. Žiadosť Balneologického múzea v Piešťanoch o poskytnutie publikácie „V svetle
siedmich tisícročí“.
Uznesenie č. 25/2003-Z
OcZ schvaľuje poskytnutie publikácie obce Blatné „V svetle siedmich tisícročí“
Balneologickému múzeu na výmenu za knihy, ktoré vydalo múzeum v Piešťanoch.
4.3. Žiadosť výboru rodičovského združenia pri ZŠ v Blatnom o odpustenie poplatkov na
ples konaný 25. 01. 2003.
Uznesenie č. 26/2002-Z
OcZ schvaľuje odpustenie poplatkov za zapožičanie riadu, stolov, stoličiek a poplatku zo
vstupného na školský ples konaný dňa 25. 1. 2003.
4.4. Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom sály na 1. farský ples.
Uznesenie č. 27/2003-Z
OcZ schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS, zapožičaného
inventáru zo svadobky a poplatku zo vstupného.
4.5. Žiadosť Jaroslava Novotu o odkúpenie časti obecného pozemku.
Uznesenie č. 28/2003-Z
OcZ neschvaľuje odpredaj časti obecného pozemku 402/86.
4.6. Žiadosť o pomoc pri riešení bývania rodiny Eugena a Evy Alsódyovej.
Uznesenie č. 29/2003-Z
a) OcZ žiada starostu obce preveriť možnosti prestavby nebytových priestorov na
bytové a podmienky.
b) OcZ odkladá prerokovanie navrhovaného riešenia úpravy nebytových priestorov na
byt pre rodinu Eugena a Evy Alsódyových s deťmi.
4.7. Žiadosť Pavla Blahoviča o prenájom nebytových priestorov obecného klubu.
Uznesenie č. 30/2003-Z
OcZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov obecného klubu, Šarfická 299/39
v sume 6000,– Sk mesačne, maximálne na dobu 5 rokov.
4.8. Žiadosť ObO HZDS o odpustenie poplatkov.
Uznesenie č. 31/2003-Z
OcZ schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS a riadu ObO HZDS.
5. Plnenie rozpočtu za rok 2002
Uznesenie č. 32/2003-Z
OcZ žiada starostu obce zistiť vymožiteľnosť pohľadávky Slovmadu Reca.

Uznesenie č. 33/2003-Z
OcZ schvaľuje správu o hospodárení obce Blatné za rok 2002 a ročnú účtovnú závierku
za rok 2002 bez výhrad.
Uznesenie č. 34/2003-Z
OcZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2003.
6. Správa o vykonanej inventarizácii, prehľad stavu majetku
Správu predložil poslanec Vojtech Milošovič, predseda inventarizačnej komisie.
Konštatoval, že znovu nebola inventarizácia ukončená včas, v zmysle uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Blatnom číslo 91/2002 –Z.
Uznesenie č. 35/2003 – Z
a) OcZ berie na vedomie predloženú správu o vykonanej inventarizácii a stave majetku
obce.
b) OcZ žiada predložiť zápisnice z prevedenej inventarizácie.
Zodpovedný: predsedovia dielčích inv. komisií.
T: 21. 03. 2003
c) OcZ ukladá predsedníčke likvidačnej komisie zlikvidovať vyradený inventár
v spolupráci s predsedami dielčích inventarizačných komisií a starostom obce.
T: 21. 03. 2003

Zapísala: Paula Nováková
Overovatelia: Anna Kovačičová ...........................................
Marián Šuplata ................................................

Milan Šarmír
starosta obce

