Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 3.8.2009 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom
Prítomní: Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana
Benkovská, JUDr. Marek Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný, Mgr. Katarína
Takáčová – poslanci
Ospravedlnený: Štefan Fiala – dovolenka
Občania: Anna Horváthová, Štefan Horváth, Timotej Lančarič, Ing. Jozef Olša, Ing. Miloslav
Onofrej, Katarína Stopková
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2009, úprava rozpočtu
3. Rôzne
– prerokovanie výberu banky pre poskytnutie úveru na výstavbu kanalizácie
4. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice určil JUDr. Marka Kovačiča a Annu Kubicovú. Navrhnutý program
rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie č.: 70/2009 – Z.
2. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2009, úpravy rozpočtu
Plnenie bežného rozpočtu je v podstate v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009,
dochádza k znižovaniu príjmov z podielových daní od štátu a z toho dôvodu je nutné šetrenie,
aby sme mali vyrovnaný rozpočet. Enormne boli prekročené výdavky na el. energiu pri verejnom
osvetlení – situáciu sme riešili, nárast zálohových faktúr bol hlavne z dôvodu zmeny platieb za
rezervovanú kapacitu – zmenené ističe aj zmluvy. V oblasti kapitálového rozpočtu nemáme
žiadne príjmy, z toho dôvodu nemôžu byť ani výdaje. Finančná komisia navrhla úpravy rozpočtu.
Uznesenie 71/2009 – Z
a) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2009.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravy rozpočtu na rok 2009 podľa predlože ného návrhu finančnou komisiou rozpočtovým opatrením č. 2/2009.
3. Rôzne
3.1. Výber banky na poskytnutie úveru na výstavbu kanalizácie v obci Blatné – IV. etapa.
Máme predložené tri ponuky – od VÚB a DEXIE a ČSOB. Starosta obce predložil
vyhodnotenie podmienok jednotlivých bánk. V zmysle týchto podmienok ako najvýhodnejší úver
je úver od Dexia banky Slovensko, a. s.. Poslankyňa Ivana Benkovská nesúhlasí s prijatím
úveru z dôvodu, že ešte nebol ukončený schvaľovací proces projektu revitalizácia časti obce
Blatné. Do diskusie sa zapojili aj prítomní občania, ktorí žiadali, aby bol vybraný zodpovedný
stavebný dozor, aby stavba kanalizácie nezačínala na jeseň , v čase dažďov, aby nebola celá
obec zablatená. Vyjadrili tiež súhlasné stanovisko, aby postupovala výstavba rýchlejšie aj
prostredníctvom úveru.
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Uznesenie 72/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom podľa príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v platnom znení, schvaľuje prijatie Dexia Komunál Klasik úveru (ďalej len
„úver“) vo výške 165 970,00 € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a. s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
4. Záver
Pani Anna Horváthová chcela riešiť zámenu pozemku. Starosta ju požiadal o pochopenie, že
nedá priestor na rokovanie o tomto bode na mimoriadnom zasadnutí, ale môže sa o tom rokovať
na riadnom zasadnutí OcZ, plánovanom 4. septembra 2009. Pani Katarína Stopková predniesla
žiadosť o pomoc pri riešení problémov so susedným neobývaným domom a zaburinenými
pozemkami. Starosta prevzal písomnú žiadosť na zaprotokolovanie a ubezpečil ju, že aspoň
známych vlastníkov upozornia na ich povinnosti a zároveň nahlásia zaburinenie pozemkov na
Obvodný pozemkový úrad v Senci, ktorý môže vlastníkom uložiť pokutu.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia:
JUDr. Marek Kovačič
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Kubicová

Milan Šarmír
starosta

Originály zápisníc podpísané.
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