Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 09. 06. 2003
Prítomní: Milan Šarmír – starosta obce, Vojtech Milošovič, Ján Polakovič, Marián Šuplata –
poslanci OcZ.
Prizvaní: Jozef Šarmír, Vladimír Hinca, Edita Hincová, PhDr. Peter Režucha,
Ing. Silvia Režuchová
Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie vysporiadania užívaných obecných pozemkov.
3. Záver.
Priebeh rokovania:
Rokovanie mimoriadneho zasadnutia OcZ v Blatnom otvoril a viedol starosta obce.
Vzhľadom k tomu, že sa rokovania nezúčastnil potrebný počet poslancov – nadpolovičná
väčšina z deviatich poslancov, obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné. Keďže sa
zasadnutia zúčastnili prizvaní občania, ktorých sa týka vysporiadanie užívaných obecných
pozemkov, prítomní prerokovali bez prijatia uznesenia návrh vysporiadanie pozemkov. Návrh
predniesol starosta obce, ktorý na priloženej mapke pozemkov vo vlastníctve prizvaných
a okolitých obecných pozemkov poukázal na návrh , ktorý považoval za výhodný pre všetky
zúčastnené strany. Jozef Šarmír užíva v prednej časti pozemku cca 168 m2 z obecného
pozemku 400/1 – obec požaduje, aby rovnakú výmeru zo svojho pozemku zamenil v časti od
potoka – zo záhrady. Jozef Šarmír vyslovil kategorický nesúhlas s navrhovaným riešením.
Rovnako odmietal odkúpiť pozemok v navrhovanej cene 100,- Sk / m2.
Manželia Režuchoví a Hincoví vypočuli návrh na zámenu časti ich pozemkov od záhrad
do úrovne plota Vincenta Lopoša a na odkúpenie zvyšnej časti užívaných pozemkov od
ulice, rovnako v cene 100,- Sk / m2. Manželia Režuchoví namietali, že si vybudovali
v záhrade oplotenie aj s kompostovou jamou, a z toho dôvodu nie sú veľmi naklonení
zámene čo i len požadovanej malej časti pozemku, požadovali radšej odkúpenie celej
užívanej časti obecného pozemku. Starosta obce uviedol, že na Pažiti, teda za ich
záhradami sa plánuje nový stavebný obvod, z toho dôvodu požaduje v mene obce
zarovnanie konca záhrad na úroveň Lopošovho plota. Manželia Hincoví nemali námietky
voči zámene uvedenej časti a odkúpenie pozemku od ulice.
Prítomní sa rozhodli preveriť ešte v teréne ako vyzerá navrhované riešenie, čo následne
uskutočnili. Starosta obce ukončil rokovanie, pri prehliadke v teréne poslanci a prizvaní
občania si objasnili plánovanú výstavbu v novom stavebnom obvode – Pažiť. Starosta
občanov na záver požiadal, aby si premysleli návrh obce, a aby sa mohla uskutočniť
zámena a vysporiadanie zvyšku užívaných obecných pozemkov.

Zapísal : Milan Šarmír

