Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 21. 03. 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, Helena Naďovičová - hlavná kontrolórka.
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Pripomienky poslancov a občanov.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2003.
6. Informácia o stave prechodu kompetencií na obec – opatrovateľská služba, stavebná
agenda .
7. Voľba hlavnej kontrolórky.
8. Záver.
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Šarmír. Privítal všetkých
prítomných. Určil zapisovateľa Ing. Stanislava Feketeho, CSc. a overovateľov zápisnice
Vojtecha Milošoviča a Jozefa Kubicu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
K uzneseniu č. 16/2003-Z – prijať uznesenie o zvýšení sumy na darčeky 330,80 Sk na jedno
dieťa.
Uznesenie č. 36/2003-Z
OcZ schvaľuje navýšenie sumy na zakúpenie darčekov pre deti pri príležitosti uvítania detí
do života na 330,80 Sk na 1 dieťa.
Uznesenie č. 23/03-Z OcZ žiada starostu obce zabezpečiť informovanie rodičov všetkých
detí predškolského veku a požiadať ich o účasť na zápise detí do MŠ. Miestnym rozhlasom,
plagátmi upozorňovaní občania na zápis detí do MŠ – zapísaných 18 nových (možnosť vziať
13).
Uznesenie č. 29/03-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.
Potrebná výška bytových priestorov min. 240 cm ( v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z. z..).
Uznesenie č. 37/2003-Z
OcZ ukladá stavebnej komisie vypracovať podmienky na prestavbu nebytových priestorov
na bytové a podmienky nájmu pre manželov Alsódiových.
T: 25. 04. 2003
Uznesenie č. 30/03-Z – OcZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov obecného klubu,
Šarfická 299/39 v sume 6000,– Sk mesačne, maximálne na dobu 5 rokov.
Nájom od 01. 04. 2003 – Pavol Blahovič.
Uznesenie č. 32/03-Z OcZ žiada starostu obce zistiť vymožiteľnosť pohľadávky Slovmadu
Reca.
Zisťujeme možnosti vymožiteľnosti pohľadávky.
T: 30. 04. 2003
Uznesenie č. 35/03-Z:
a) OcZ berie na vedomie predloženú správu o vykonanej inventarizácii a stave majetku
obce.
b) OcZ žiada predložiť zápisnice z prevedenej inventarizácie.
c) OcZ ukladá predsedníčke likvidačnej komisie zlikvidovať vyradený inventár v spolupráci
s predsedami dielčích inventarizačných komisií a starostom obce.

Predĺžiť termín do 31. 03. 2003
3. Pripomienky poslancov a občanov.
Anna Kovačičová – lávka cez mlyn – opraviť fošne.
Uznesenie č. 38/2003-Z
OcZ žiada starostu obce zabezpečiť prostredníctvom PD Blatné opravu lávky cez mlyn.
T: do 10. 04. 2003
Anna Kubicová – horná zastávka oproti Slováka – osadiť betónové dlaždice vedľa čakárne
Uznesenie č. 39/2003-Z
OcZ žiada starostu obce o zabezpečenie osadenia betónových dlaždíc vedľa čakárne.
T: do 10. 04. 2003
Lýdia Škorvagová – či je možné zabezpečiť rozvoz obedov.
Vojtech Milošovič upozornil na skládky materiálu pre rodinnými domami, na verejnom
priestranstve – preverí stavebná komisia.
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb.
4.1. Žiadosť Stanislava Tavaliho o sociálnu výpomoc a návrh odpredaja domu.
Vyjadrenia: nedoložil žiadne doklady o potrebných výdavkoch, neprebehlo dedičské konanie
po rodičoch – dom je vedený na nich.
Uznesenie č. 40/2003-Z
a) Obecné zastupiteľstvo poveruje sociálnu komisiu preveriť pohrebné výdavky na pohreb
Alexandra Tavaliho.
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na odpredaj rodinného domu, rokovanie
o odkúpení môže nasledovať až po dedičskom konaní po rodičoch navrhovateľa
s vlastníkmi domu.
Uznesenie č. 41/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie o individuálnom schvaľovaní cien pozemkov č.
96/99-Z.
Uznesenie č. 42/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a)
Odpredaj obecných pozemkov v užívaní občanov s trvalým pobytom v obci za úradnú
cenu.
b)
Odpredaj obecných pozemkov žiadateľom bez trvalého pobytu bude obecné
zastupiteľstvo schvaľovať individuálne.
4.2. Žiadosť Ing. Stanislava Feketeho, CSc. o odkúpenie časti obecných pozemkov 1465,
1466.
Uznesenie č. 43/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Feketeho, CSc. a odporúča
starostovi obce žiadosť zaradiť do nasledujúceho rokovania obecného zastupiteľstva.
4.3. Žiadosť Zdeny Rigovej o odkúpenie užívaného obecného pozemku na splátky.
Uznesenie č. 44/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku 402/2
žiadateľke Zdene Rigovej, bytom Blatné, A. Vosátka 373/11 v úradnej cene, v celej sume

jednorázovo, vo výmere podľa geometrického plánu, ktorý kupujúca nechá vyhotoviť podľa
užívaného pozemku. Zároveň zabezpečí znalecký posudok a kúpno-predajnú zmluvu na
vlastné náklady. Obec podá návrh na vklad až po vyplatení kúpnej sumy.
4.4. Sťažnosť Paulíny Širokej, Bratislavská 46/15, Blatné o vykonaní stavby
a cukrárne Marcelom Petríkom v rozpore so stavebným povolením.

Zmrzliny

Uznesenie č. 45/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo poveruje stavebnú komisiu prešetriť sťažnosť Paulíny Širokej.
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2003.
Uznesenie č. 46/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2003 bez pripomienok.
Súčet bežných príjmov:
15.673.000,– Sk
Kapitálové príjmy:
14.420.000,– Sk
Príjmy celkom:
30.093.000,– Sk
Výdaje: bežné výdavky:
12.960.000,– Sk
kapitálové výdavky: 16.690.000,– Sk
výdavky spolu:
29.650.000,– Sk
6. Informácia o stave a prechode kompetencií na obec.
Správu podáva starosta obce. Písomný materiál je súčasťou zápisnice.
Uznesenie č. 47/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo berie vedomie informáciu o prechode kompetencií na úseku
opatrovateľskej služby a stavebnej agendy na obec.
7. Voľba obecného kontrolóra.
V zmysle novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je nutné v termíne do 31.
03. 2003 prevoliť obecného kontrolóra na obdobie 6 rokov. Kontrolór je úväzkovým
zamestnancom obce, nemôže byť na dohodu. Starosta obce navrhuje za obecnú hlavnú
kontrolórku obce Helenu Naďovičovú.
Uznesenie č. 48/2003-Z
Obecné zastupiteľstvo volí Helenu Naďovičovú za hlavnú kontrolórku obce Blatné
s úväzkom 0,2.
Zapísal: Ing. Stanislav Fekete, CSc.
Overovatelia: Vojtech Milošovič ...................................
Jozef Kubica ...........................................

Milan Šarmír
starosta obce

