Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
09. 12. 2005 o 1800 h v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Ing. Stanislav Fekete, CSc., Jozef Kubica, Vojtech Milošovič,
Ján Polakovič, Lýdia Škorvagová, Marián Šuplata– poslanci,
Ospravedlnení: Marián Šuplata Štefan Fiala, Anna Kovačičová, Anna Kubicová, Helena
Naďovičová - hlavný kontrolór
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice.
2. Prerokovanie postupu pri predaji pozemkov v lokalite „Pažiť“.
3. Prerokovanie žiadosti o povolenie disko – zábavy, vyhodnotenie športovcov.
4. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Vojtecha Milošoviča a Jána Polakoviča.
2. Prerokovanie postupu pri predaji pozemkov v lokalite „Pažiť“
Návrh - Vojtech Milošovič- ponúknuť realitnej kancelárii celú lokalitu na predaj v celosti –
vyčísliť náklady na výstavbu kanalizácie, vody, elektriny. Požiadal starostu zabezpečiť
podrvenie betónov a úpravu terénu. Požiadať realitné kancelárie, príp. stavebné firmy
o cenovú ponuku. Vybaviť územné rozhodnutie, príp. stavebné povolenie. V prípade záujmu
požiadať realitné kancelárie. alebo stavebné firmy taktiež o ponuku na lokalitu Mrázová
dolina. Prítomní sa zhodli, že tento postup bez prijatia uznesenia treba zabezpečovať.
3. Prerokovanie žiadosti o povolenie disko – zábavy, vyhodnotenie športovcov.
Viktor Štellár, prevádzkovateľ ESO – BARU požiadal o povolenie disko –zábavy dňa
31. 12. 2005 Prítomní navrhli ponúknuť Viktorovi Štellárovi bezplatne sálu MKS na
Silvestrovskú disko – zábavu, aby sa jej mohlo zúčastniť čo najviac našich mladých ľudí.
Uznesenie č. 138 / 2005-Z
OcZ Blatné schvaľuje bezplatné poskytnutie sály MKS na Silvestrovskú disko – zábavu
prevádzkovateľovi ESO – BARU Viktorovi Štellárovi.
Vyhodnotenie športovcov roka 2005 v obci Blatné. Návrh predložila komisia kultúry, školstva
a športu.
Uznesenie č. 139 / 2005-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vyhodnotenie športovcov roka 2005.
Z dospelých bude ocenený jeden športovec, spomedzi mládeže 5 športovcov a z kolektívov
futbalové „A“ mužstvo Blatné.
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