Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 06. 04.
2004 o 1800 h v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Ing. Stanislav Fekete, CSc. - zástupca starostu, Štefan Fiala,
Anna Kovačičová, Jozef Kubica, Anna Kubicová, Vojtech Milošovič, Lýdia Škorvagová,
Marián Šuplata – poslanci
Ján Polakovič - ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kúpa domu od Romana Stojku
3. Určenie trás II. etapy výstavby kanalizácie
4. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Zápis z mimoriadneho zasadnutia OcZ vyhotoví starosta, určil
overovateľov zápisnice Annu Kovačičovú a Vojtecha Milošoviča. Navrhnutý program
rokovania prítomní členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté
uznesenie: 34/ 2004 – Z.
2. Kúpa domu od Romana Stojku.
Starosta obce predniesol návrh Romana Stojku na predaj časti domu na Ulici Antona Vosátka
378/5. Roman Stojka je vlastníkom jednej polovice sčasti zdemolovaného rodinného domu, za
ktorú požaduje 220 tisíc Sk. Vyšetrovateľ PZ, Bratislava II., JUDr. Tarás telefonicky potvrdil,
že R. Stojka, ako vlastník jednej polovice domu môže so svojim majetkom nakladať.
Vyjadrenia: Ing. Fekete požiadal o doloženie právneho stanoviska, nakoľko už predošlý
vlastník Jozef Horváth porušil zákon, tým, že neponúkol dom na odpredaj najskôr
spoluvlastníkom.
Poslanci sa pridali tým, aby starosta pohovoril s jednou spoluvlastníčkou, ako postupujú
k prepisu vlastníctva po svojich rodičoch. Zároveň odporučili starostovi obce, aby upozornil
Katastrálny úrad v Bratislave, správu katastra Senec na porušenie zákona. Starosta obce
uviedol, že obec je vlastníčkou pozemku a nie druhej polovice domu. Na uvedenú skutočnosť
upozorní spoluvlastníkov domu.
Uznesenie 35/ 2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje kúpu časti rodinného domu od Romana Stojku
3. Určenie trás II. etapy výstavby kanalizácie
K vyhláseniu verejnej súťaže na II. etapu výstavby kanalizácie potrebujeme zadať
dodávateľovi podkladov- projektantom, ktorí robili projekt kanalizácie ktoré trasy chceme
v II. etape realizovať. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Blatnom rozhodli, aby do II. etapy
boli zaradené nasledovné úseky:
vetva „A“ – od predajne HEVA po Mariána Benkovského na ul. Kráčice – cca 192 m
vetva „A5“ – Kráčice od Vojtecha Nezhodu po Ing. Chalása
–
94 m

vetva „A1“ – od predajne Petra, Chorvátska a Krátka ulica
vetva „G“ – od ul. Na Prosniská, popri potoku po kino, dve odbočky
vetva „ B“ – od ul. Na Prosniská, Okružná ul., na Bratislavskú
a odbočka z vetvy „A“ pri Hostinci U Vlaďuša na druhú stranu cesty
Spolu

–
151 m
– cca 560 m
– cca 350 m
– cca 15 m
cca 1 362 m

Uznesenie 36/2004 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje zaradenie vetiev „A“ – 192 m, „A5“ – 94 m,
„A1“ – 151 m, „G“ – cca 560 m, „B“ – cca 350 m a odbočky z vetvy „A“ – cca 15 m do plánu
výstavby II. etapy kanalizácie v obci.
Schválením týchto uznesení bol program mimoriadneho zasadnutia OcZ v Blatnom
vyčerpaný. Starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie.
Zapísal : Milan Šarmír
Overovatelia:

Anna Kovačičová __________________________
Vojtech Milošovič __________________________

Milan Šarmír
starosta

