Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa 23. 05. 2005
o 1800 h v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

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

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Zmluva o založení združenia obcí na separovaný zber odpadov – Podunajsko a stanovy
združenia
3. Rôzne.
5. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Uviedol, že zápis zo zasadnutia OcZ na základe podkladov vyhotoví osobne,
určil overovateľov zápisnice Jána Polakoviča a Lýdiu Škorvagovú. Navrhnutý program rokovania
prítomní členovia zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie na
predchádzajúcom riadnom zasadnutí: 57 / 2005 – Z
2. Zmluva o založení združenia obcí na separovaný zber odpadov – Podunajsko a stanovy
združenia .
Uznesením 52/2005 – Z bolo odložené prerokovanie uvedených materiálov do predloženia
právneho stanoviska – úpravy právnikom. Starosta obce požiadal o posúdenie JUDr. Borisa
Novomestského, ktorý vykonal úpravy zmluvy o združení aj stanov združenia. Upravené materiály
boli zaslané všetkým poslancom. Poslanci OcZ v Blatnom nemali k upraveným materiálom
pripomienky.
Uznesenie

58 / 2005 – Z

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Zmluvu o založení združenia obcí na separovaný zber
odpadov - Podunajsko a Stanovy združenia obcí na separovaný zber odpadov – Podunajsko.
3. Rôzne
3.1. Výstavba kanalizácie – združené prípojky.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov z priebehom výstavby kanalizácie v obci.
Predmetom verejnej súťaže neboli združené prípojky na Bratislavskej ulici. Starosta požiadal firmy
Cesty Nitra a Vodystav Viničné na predloženie cenových ponúk na výstavbu týchto združených
prípojok. Zároveň uviedol, že by bolo vhodné, aby každá domácnosť, ktorá sa bude napájať na túto
združenú prípojku uhradila poplatok vo výške aspoň 5 000,- Sk. Inak ak by sa chceli napájať na
protiľahlú stranu štátnej cesty, len za súhlas na pretlak uhradia 3 000,- Sk nehľadiac na ďalšie
náklady s pretlakom, potrubím a prácou. Poslanci uviedli, že poplatok za pripojenie treba vybrať,
najskôr však je nutné občanom vysvetliť situáciu a detailne ich s plánom výstavby oboznámiť.
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Uznesenie 59 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje vybudovanie združených prípojok na Bratislavskej ulici
od domu s. č. 329/8 po dom s. č. 344/36.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poplatok za pripojenie na združenú prípojku
v uvedenej lokalite vo výške 5 000,- Sk na prípojku.
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť ešte aspoň jednu cenovú ponuku na vybudovanie
uvedených združených prípojok v rámci užšej súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
3.2.

Žiadosť komisie kultúry, sociálnych vecí a rodiny o schválenie príspevku pre rodinu
narodených dvojčiat.

Uznesenie 60 / 2005 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje príspevok pre rodinu narodených dvojčiat Marčišových
vo výške 5 000,- Sk.
4. Záver.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce. Poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na rokovaní.
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