Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 17.7.2009 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana Benkovská, Štefan
Fiala, JUDr. Marek Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína Takáčová – poslanci
Občania: Sylvia Mikleová, Vojtech Horváth, Magdaléna Ongerová, Anna Pravdová
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba hlavného kontrolóra
3. Rôzne
– prerokovanie výberu banky pre poskytnutie úveru na výstavbu kanalizácie
– prerokovanie odovzdania vybudovaných plynových prípojok v lokalite Pažiť
4. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Katarínu Takáčovú a Ivanu Benkovskú. Navrhnutý
program rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie č.:
65/2009 – Z.
2. Voľba hlavného kontrolóra
Dňa 6. 7. 2009 bola doručená prihláška do výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra
obce Blatné od p. Sylvie Mikleovej. Napriek tomu, že bola doručená nasledujúci pracovný deň
po termíne danom vo výzve, starosta obce navrhol, aby voľba prebehla v plánovanom termíne
v zmysle výzvy. V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých poslancov. Jeho funkčné obdobie je šesť rokov. Zvolenie potvrdzuje uznesením.
Poslanci požiadali, aby bola voľba odložená, daná nová výzva, aby boli dodržané termíny
v zmysle zákona.
Uznesenie 66/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce vyhlásiť novú výzvu na voľbu hlavného
kontrolóra z dôvodu, aby boli dodržané termíny určené pre voľbu v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Rôzne
3.1. Výber banky na poskytnutie úveru na výstavbu kanalizácie v obci Blatné – IV. etapa.
Zatiaľ máme dve ponuky – od VÚB a DEXIE. Starosta požiadal o ponuku aj ČSOB, ešte
neprišla.
Uznesenie 67/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odkladá prerokovanie podanie žiadosti o úver vo výške
166 000,- € na termín po prerokovaní plnenia rozpočtu za I. polrok 2009 a prognóz plnenia
rozpočtu v II. polroku 2009.
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3.2. Odovzdanie stavby plynové prípojky v lokalite Pažiť
Pri kolaudácii stavby „Plynofikácia 23 RD“ sme nemali ešte urobené prípojky k radovej
zástavbe a pozemkom 400/7 – Marek Kriška a 400/9 – Jakub Kaščák, pretože sme nevedeli
ako presne bude pozemok delený. Zmenou stavby sme zadali vypracovať PD a vybudovali 12
prípojok za 114 794,50 Sk. SPP odkúpil vybudovanú stavbu „Plynofikácia 23 RD“ za sumu
24 795,86 € (747 000,– Sk). Podľa vyjadrenia SPP prípojky si uhrádza každý žiadateľ o prípojku,
(rovnako sme hradili aj prípojky elektro). Prípojky uhradila obec s tým, že to bolo zarátané do
ceny pozemkov. Na odovzdanie je potrebné prijať uznesenie, že odovzdávame stavbu
prevádzkovateľovi. Bez toho nechcú stavebníkov napájať na plyn.
Uznesenie 68/2009 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje odovzdanie stavby Plynofikácia 23 RD – zmena
stavby – 12 STL prípojok prevádzkovateľovi – SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,
Bratislava bezodplatným prevodom.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce uzatvoriť zmluvu na prevod
a vydať čestné prehlásenie o zrieknutí sa obce jednorazového príspevku za zriadenie
vecného bremena na obecných pozemkoch za uvedenú stavbu.
3.3. Návrh na prenájom, alebo odpredaj obecnej budovy – Obecný klub
Nájomník – VEDAM, s.r.o. v obecnej budove vedľa obecného úradu ukončil nájom. Pôvodne
sme zamýšľali budovu zrekonštruovať a zriadiť v nej stacionár pre starších obyvateľov obce.
Momentálna finančná situácia je nepriaznivá, máme plánovanú inú výstavbu, potrebujeme
dokončiť aj nadstavbu MŠ, takže v najbližšom období nemáme predpoklady na
zrekonštruovanie budovy a využitie ako sme plánovali. Preto starosta obce navrhuje dať budovu
do prenájmu, alebo odpredať, pretože uzatvorená bude len chátrať.
Uznesenie 69/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje ponúknutie obecnej budovy s. č. 299 na prenájom.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce zverejniť ponuku na prenájom na vývesnej
tabuli a internetovej stránke obce.
3.4. Informácia o výzve HUSK 09/01, opatrenie 1.3.1
Vojtech Horváth informoval zastupiteľstvo o výzve v rámci cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika, ktorá vyšla 29. júna 2009, v rámci ktorej by sme
mohli požiadať o dotáciu na stavbu „Kultúrno – športový spoločenský areál“. Výzva má síce
niektoré úskalia, ale ak chceme mať telocvičňu s kultúrnym domom, musíme hľadať cesty ako to
urobiť.
Uznesenie 70/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie informáciu o výzve HUSK 09/01/1.31
a žiada Vojtecha Horvátha zistiť potrebné náležitosti k ďalšiemu postupu a podať písomnú
informáciu o ďalšom postupe.
3.5. Pripomienka Anny Kubicovej k zabezpečeniu podujatí
Poslankyňa Kubicová vzniesla pripomienku k organizačnému zabezpečeniu Hodovej
zábavy a Vatry zvrchovanosti. Požiadala, aby bolo predložené zúčtovanie Hodovej zábavy
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a ona vysvetlila, na akom základe sa organizuje Vatra zvrchovanosti. Podujatie organizujú
spoločne politické strany a Matica slovenská, starosta máva k výročiu príhovor. Starostu osobne
veľmi zaujíma zúčtovanie, lebo takto obec mala iba náklady bez toho, aby sa jej vrátilo aspoň za
energie, nehovoriac o poplatku za priestory. Poslankyňa Takáčová prisľúbila predložiť
v priebehu nasledujúceho týždňa písomné vyúčtovanie príjmov a výdavkov hodovej zábavy.
4. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia: Mgr. Katarína Takáčová

Ivana

Benkovská

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

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

Milan Šarmír
Starosta

Originály zápisníc podpísané
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