Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 18. 04. 2007 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik - zástupca starostu obce, Ivana Benkovská,
Štefan Fiala, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Bc. Katarína Takáčová – poslanci.
Ospravedlnený: Mgr. Marek Kovačič
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Prerokovanie finančného zabezpečenia projektu Naša kultúra priateľstvo
Zabezpečovanie plánovaných podujatí komisiami
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Annu Kubicovú, za overovateľov zápisnice
Štefana Fialu a Rudolfa Rodného. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
jednomyseľne schválili.
2. Prerokovanie finančného zabezpečenia projektu Naša kultúra a priateľstvo.
Stanovisko k zabezpečeniu osláv predniesol starosta obce Milan Šarmír:
Na základe podania projektu k spolupráci obcí Blatné – Pilisszentkereszt (Mlynky) – Rakvice
o dotáciu z Vyšehradského fondu je potrebné zapracovať do rozpočtu obce finančné
zabezpečenie celého projektu na tento rok. V projekte „Naša kultúra a priateľstvo“ je
uvažované so šiestimi stretnutiami v priebehu rokov 2007 a 2008. Z toho tri sú plánované
uskutočniť v tomto roku, čo nebolo zahrnuté do rozpočtu obce na tento rok. Z uvedeného
dôvodu je potrebné, aby Obecné zastupiteľstvo v Blatnom naplánovalo k uvedeným
podujatiam finančné zabezpečenie – doplniť rozpočet.
Prvé stretnutie v uvedenom projekte sa má uskutočniť 2. júna 2007 v Mlynkoch pri
príležitosti 260 výročia znovuzaloženia obce. Na túto časť nám postačuje navýšenie rozpočtu
o úhradu autobusu na podujatie. To by malo byť približne vo výške 13 000,- Sk.
Počas osláv 85. výročia založenia DH Šarfianka je plánovanie potvrdenie zmluvy
o spolupráci medzi Obecnou samosprávou Mlynky, Slovenskou samosprávou Mlynky a našim
zastupiteľstvom. Tým by sa zvýšil počet účastníkov z Mlynkov na cca 50 ľudí, čím by sme
potrebovali navýšiť prostriedky na ubytovanie a stravovanie. Ďalších 30 ľudí by nám pribudlo
z Rakvíc. Táto položka by musela tým vzrásť aspoň o 35 000,- Sk. Patrilo by sa DH aktívnym členom dať nejaké upomienkové darčeky, za vzornú reprezentáciu obce – pokiaľ by
to vyšlo z reprezentačného fondu, som za to aby to bolo z neho, ak by sme uvažovali potom
neskôr aj s inými potrebami z reprezentačného fondu, aby sme vedeli z akého dôvodu by bolo
potrebné ho navýšiť. Uvažoval som aj o možnosti dať Cenu obce Blatné za rok 2007 práve
DH Šarfianka. DH ma požiadala o úhradu nákladov na zvukára – predbežne sme sa s jedným
dohodli na honorári 5 000,- Sk. Podľa môjho názoru nie je to položka, ktorú by sme neuniesli.
A nakoniec v prvej polovici decembra by sme mali navštíviť Rakvice – kde by sa DH od nás
a z Rakvíc predstavili Vianočnými koncertmi. Aj na toto podujatie by bolo potrebné zabezpečiť
autobus – čo by bolo zhruba rovnako ako do Mlynkov – 12 000,- Sk.
Samozrejme je potrebné aby sa do všetkých týchto podujatí zapojili aj členovia Obecného
zastupiteľstva, účasťou aj v Maďarsku aj v Česku.
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Rekapitulácia potreby navýšenia nákladov:
Autobus Mlynky
13 000,- Sk
Ubytovanie a stravovanie u nás
45 000,- Sk
Zvukár, výzdoba, vlajky, drobné výdaje
15 000,- Sk
Spolu
73 000,- Sk
Uznesenie 44/2007 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje navýšenie rozpočtu na plánované podujatia
v rámci projektu Naša kultúra a spolupráca na 73 000,- Sk. Pokrytie uvedenej čiastky bude
z predaja pozemkov nad plánovaný rámec uvažovaný v rozpočte.
3. Zabezpečovanie plánovaných podujatí komisiami
Dňa 30. apríla je plánované Stavanie mája – je potrebné, aby predsedníčka komisia
v dostatočnom časovom predstihu zabezpečila účasť DH Šarfianka, treba spracovať
organizačné zabezpečenie podujatia – zodpovedá predsedníčka kultúrnej komisie
V druhú májovú nedeľu sa má uskutočniť plánované podujatie Deň matiek – sociálna komisia
– organizačné zabezpečenie – osloviť MŠ, ZŠ, Školský klub o program, DH u účinkovanie –
spracovať organizačné zabezpečenie s rozdelením úloh.
4. Rôzne
Oboznámenie s prebiehajúcimi prácami a čerstvé informácie:
Starosta obce oboznámil prítomných s prebiehajúcou výstavbou viacúčelového ihriska –
betónovej plochy.
Pripravuje sa zmena rozmiestnenia kancelárií – v terajšej kancelárii starostu umiestniť
pracovníčky, on prejde do ich terajšej kancelárie. Je potrebná výmena okien, prestavba dverí
– úprava, aby sa z kancelárie pracovníčiek – prípadne chodbičky vchádzalo do rozhlasovej
miestnosti.
Na internete je už uvedené, kto dostal dotácie z Environmentálneho fondu, žiaľ naša obec
medzi nimi znovu nie je.
5. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísala:

Anna

Overovatelia: Štefan
Rudolf

Kubicová

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

Fiala

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

Rodný

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

Milan Šarmír
starosta obce

Originály zápisníc podpísané
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