Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
dňa 07. 09. 2008.
Prítomní: Milan Šarmír – starosta obce
Emil Bosáčik – zástupca starostu obce
Helena Naďovičová – hlavný kontrolór obce
Ivana Benkovská, Štefan Fiala, JUDr. Marek Kovačič, Anna Kubicová,
Mgr. Katarína Takáčová – poslanci obce
Program : Porušenie zákonov
Na úvod starosta obce Milan Šarmír privítal poslancov na mimoriadnom zastupiteľstve a vyzval zástupcu starostu obce Emila Bosáčika, aby informoval poslancov
o programe zastupiteľstva.
Hlavná kontrolórka p. Naďovičová predložila písomný záznam všetkým poslancom
a starostovi obce, že dňa 05. 09. 2008 sa zúčastnila riadneho rokovania Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a z informácií od starostu obce zistila že, nevykonal verejnú súťaž
na nadstavbe Materskej školy v Blatnom a stavba sa realizuje bez stavebného povolenia.
Starosta bol vyzvaný, aby vysvetlil svoje konanie, prečo nepostupoval v zmysle zákona.
Uviedol, že dňa 05. 08. 2008 odovzdal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu do Čataja.
Dňa 08.07.2008 prevzali žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu na Obvodnom úrade
v Senci.
Dňa 08.08.2008 obci bolo doručené z Obvodného úradu v Senci, odbor civilnej obrany
nesúhlasné stanovisko k stavebnému povoleniu, s tým, že treba dopracovať projekt o časť
Civilná ochrana. Bol si vedomý toho, že nestihne dopracovať stavebné povolenie, ale snažil
sa aby stavba bola realizovaná, čo v najkratšom čase, nakoľko chcel vyjsť v ústrety rodinám
s deťmi a konať vo verejnom záujme.
P. Benkovská sa informovala, prečo sa pokračovalo v projekte, keď na zastupiteľstve sme
sa dohodli, že zmeníme architekta. Starosta znovu zopakoval, že zmena architekta by nám
len oddialila vypracovanie projektov a tým by sme v tomto roku nemohli začať stavbu. Okrem
toho sme uhradili zálohovú faktúru vo výške 88 500,– Sk a to by nám už projektant nemusel
vrátiť.
P. Mgr. Takáčová sa informovala, prečo neprebehlo výberové konanie. Starosta odpovedal,
že by sa to nebolo stihlo v termíne, pretože nemal podklady na vyhlásenie verejnej súťaže.
P. JUDr. Kovačič sa pýtal, prečo sa platila zálohová faktúra. Starosta odpovedal, že je to
bežný postup a tak to máme uvedené v zmluve.
P. Mgr. Takáčová podala návrh na zvolanie verejného zasadania a informovať občanov, že
bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a stavebný zákon a nech sa občania vyjadria
o krokoch pána starostu.
P. Kubicová nás informovala o verejnom obstarávaní, ak by starosta porušil zákon obec
príde o financie formou pokuty. Na to upozornil p. JUDr. Kovačič, že dva zákony už boli
porušené a treba v tom konať, pretože sa môže stať, že občan podá návrh na Národný
kontrolný úrad a potom obec príde o financie tiež.
Na otázku poslancov, prečo ich starosta neinformoval, že neprebehlo výberové konanie sa
starosta obce všetkým ospravedlnil, pritom bol presvedčený, že s nimi o tom hovoril.
Na zasadnutí sa dohodlo, že hlavná kontrolórka p. Naďovičová vykoná následnú kontrolu na
Obecnom úrade do 30.09.2008.
Oslovíme p. Tomašoviča, aby dal stanovisko, či bol porušený zákon o verejnom obstarávaní.
Záver: Mimoriadne zastupiteľstvo bolo dohodnuté na 30.09.2008 o 19,00 hod. na obecnom
úrade a stretnutie s občanmi na 03. 10. 2008 o 19,00 hod.
Zapísala : Ivana Benkovská

Poznámka: Nevidím žiadne číslo uznesenia, podľa ktorého sa má postupovať.

Doplnené červenou farbou starostom obce.

