Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 22. 02. 2008 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, Bc. Katarína Takáčová – poslanci, Helena
Naďovičová – hlavný kontrolór, Štefan Fiala – ospravedlnený.
Občania: Adriána Augustovičová, Vojtech Horváth, Jozef Šalkovič, František Daniš, Adrián
Marcina, Radomír Strihovský, Mgr. Jozef Slezko, J. Kuštár
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Plnenie rozpočtu za rok 2007 – účtovná závierka (účtovníčka, hl. kontrolórka)
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2008
7. Rôzne
8. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia určil Adriánu Augustovičovú, za overovateľov
zápisnice Emila Bosáčika a Annu Kubicovú. Navrhnutý program rokovania prítomní členovia
jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 14/2008 – Z.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 76/2006 – Z – zameranie pozemku Ing. Slezákovej – Ing. Kocmunda – geodet
odporučil zadať vypracovanie znaleckého posudku, aby sme v prípade možného súdneho
sporu mohli byť úspešný – podľa zamerania Ing. Kocmundom hranica pozemku by mala byť
pri kanály, ostávajúca chýbajúca výmera z pozemku Ing. Slezákovej má byť v susedných
pozemkoch s Ing. Slezákovou sme sa dohodli, že sa stretneme so znalcom pre celkové
usporiadanie.
Uznesenie 1/2008-Z Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce zabezpečiť zaslanie
výziev občanom na napojenie na verejnú kanalizačnú sieť v zmysle § 23 zák. č. 442/2002 Z.
z. o prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií, v lokalitách, kde je už vybudovaná verejná
kanalizačná sieť – splnené.
Uznesenie 4 /2008 – Z Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie žiadosť TJ
Družstevník Blatné o majetkoprávne vysporiadanie plochy futbalového ihriska. V prípade
voľných zdrojov v rozpočte obce a pri možnej dohode s vlastníkmi obec odkúpi plochu na
nové ihrisko – zatiaľ nenastala zmena, ďalej informovať až po zmene.
3. Pripomienky poslancov a občanov
Neboli žiadne pripomienky občanov a poslancov.

4. Žiadosti právnických a fyzických osôb
4.1. Žiadosť spoločnosti HOME Building Company, s.r.o. o odkúpenie pozemku p. č 1661/1
a 389/10.
Písomná žiadosť.
Uznesenie 15/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom ruší uznesenie 102/ 2007 – Z a schvaľuje predaj
pozemku p. č. 1661/1, trvalý trávny porast vo výmere 3 185 m2 a 389/10, záhrada vo výmere
173 m2 spoločnosti HOME Building Company, IČO 43 999 476, v cene 1 900,- Sk/m2, z
dôvodu, že značnú časť pozemku tvorí bývalé koryto potoka na radovú výstavbu domov.
Celková kúpna cena činí 6 380.200,- Sk. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok vo výške 400,- Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie stratí platnosť ak kúpna cena nebude vyplatená do 30 dní od výzvy na podpis
zmluvy.
4.2. Žiadosť Petra Martišoviča o odkúpenie stavebného pozemku v lokalite Pažiť
Priložená písomná žiadosť. Ak odstúpi od kúpy pozemku p. č. 400/6 Rudolf Maderič,
iba v tom prípade by sme mali voľný stavebný pozemok. Starosta obce navrhol schváliť
uznesenie s touto podmienkou, aby sme sa nemuseli k žiadosti vracať o mesiac.
Uznesenie 16/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj stavebného pozemku p. č. 400/6,
záhrada vo výmere 664m2 Petrovi Martišovičovi, bytom Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava,
iba v prípade, že Rudolf Maderič, ktorému bol predaj tohto pozemku schválený uznesením
5/2008 pozemok neodkúpi, v cene 2.000,- Sk/m2. Celková kúpna cena pozemku činí
1.328.000,- Sk. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností a poplatok vo výške 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie stratí platnosť, ak pozemok nebude vyplatený do troch mesiacov od schválenia
predaja.
4.3. Žiadosť Kynologického klubu Blatné o zaujatia stanoviska k ďalšiemu pôsobeniu
Podľa uznesenia 16/2007 máme prehodnotiť pôsobenie KK Blatné pri futbalovom
ihrisku. Starosta obce požiadal o vyjadrenie výbor TJ Družstevník Blatné. Zatiaľ sme
stanovisko nedostali. Starosta obce navrhuje prerokovať až po ich vyjadrení.
4.4. Schválenie ceny predávaného pozemku parcelné číslo 1846/11 kupujúcim Romanovi
Šarmírovi, Michalovi Javorčíkovi a Branislavovi Augustovičovi na základe uznesenia č.
22/2005 – Z.
Uznesenie 17/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predaj obecného pozemku p. č. 1846/11, ostatná
plocha vo výmere 127 m2, žiadateľom Romanovi Šarmírovi, Petrovi Javorčíkovi a Branislavovi Augustovičovi, v zmysle uznesenia 22/2005 - Z, v predajnej cene 500,- Sk / m2. Celková
kúpna cena pozemku činí 63 500,– Sk. Kupujúci uhradia podiel za vypracovanie
geometrického plánu vo výške 2 000,- Sk a kolkové známky za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností.
5. Plnenie rozpočtu za rok 2007 – účtovná závierka, správa o vykonanej kontrole
hospodárenia obce
Písomný materiál.

Uznesenie 18/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie plnenie rozpočtu v roku 2007 a správu
o vykonanej kontrole hospodárenia obce Blatné za rok 2007.
Uznesenie 19/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje ročnú účtovnú závierku, inventarizáciu
a záverečný účet obce Blatné za rok 2007 bez výhrad.
6. Schválenie rozpočtu na rok 2008
Písomný materiál.
Uznesenie 20/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje rozpočet obce na rok 2008 podľa predloženého
návrhu so zaznamenanými zmenami.
8. Rôzne
8.1. Informácia o príprave projektov v roku 2008 – škola, športová hala
Vojtech Horváth informoval obecné zastupiteľstvo príprave projektu na rekonštrukciu školy
a výstavbu športovej haly zo štrukturálnych fondov. Starosta obce informoval o stave
prípravy projektu na nadstavbu MŠ.
9. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
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