Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 30. 10. 2007 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik - zástupca starostu obce, Ivana Benkovská, Mgr.
Marek Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný – poslanci.
Neprítomní:
Štefan Fiala – ospravedlnený, Bc. Katarína Takáčová – ospravedlnená, Helena Naďovičová –
hlavná kontrolórka – ospravedlnená.
Občania:
Adriana Augustovičová
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Plnenie a úpravy rozpočtu obce v roku 2007
3. Rôzne
4. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Adrianu Augustovičovú, za overovateľov
zápisnice Ivanu Benkovskú a Rudolfa Rodného. Navrhnutý program rokovania prítomní
členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 150/2007 – Z.

2. Plnenie a úpravy rozpočtu obce v roku 2007
Písomný návrh úprav rozpočtu
Uznesenie 151/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje návrh úprav rozpočtu obce Blatné na rok 2007
v zmysle predloženého písomného návrhu, ktorý je prílohou zápisnice.

3. Rôzne
Poslankyňa Anna Kubicová žiadala, aby sa rokovanie Obecného zastupiteľstva už viac
nekonalo v kancelárii starostu obce, ale vo veľkej zasadačke a vzhľadom na to, že veľkú
zasadačku používa aj Dychová hudba Šarfianka, aby si táto vždy upravila termíny svojich
akcií mimo konania zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Ďalej predniesla žiadosť občanov, aby bola na miestnom cintoríne otvorená veľká brána celý
deň pred sviatkom Pamiatky zosnulých.
Mgr. Marek Kovačič navrhol, aby pred prípravou rozpočtu obce na rok 2008 poslanci osobne
prešli všetky strediská Obecného úradu, Materskú školu, Základnú školu a Školskú jedáleň
a takto zistili všetky požiadavky, ktoré treba zahrnúť do nového rozpočtu.
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Ivana Benkovská žiadala, aby pred prerokovávaním rozpočtu všetky položky rozpočtu najprv
prešla a prerokovala finančná komisia Obecného zastupiteľstva.

4. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.

Zapísala:

Adriana

Overovatelia: Ivana

Augustovičová

.............................................

Benkovská

..............................................

Rodný

..............................................

Rudolf

Milan Šarmír
starosta obce
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