Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 28.8.2009 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
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Rôzne
– návrh zmluvy so stavebným dozorom na IV. etapu kanalizácie
4. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice určil Rudolfa Rodného a Mgr. Katarínu Takáčovú. Navrhnutý
program rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie č.:
72/2009 – Z.
2. Voľba hlavného kontrolóra.
Dňa 6. 8. 2009 bola doručená prihláška do výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra
obce Blatné od p. Sylvie Mikleovej, t. j 22 dní pred stanoveným termínom voľby v zmysle
uznesenia 66/2009 – Z. 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. Navrhujeme tajnú voľbu,
overovatelia zápisnice spočítajú hlasy pri voľbe a oznámia výsledok voľby. OcZ zvolenie
potvrdzuje uznesením.
Uznesenie 73/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v tajnom hlasovaní volilo Sylviu Mikleovú za hlavnú
kontrolórku obce. Počtom hlasov 6 (slovom šesť) za zvolenie,1 (jeden) proti zvoleniu zo
siedmych poslancov zvolilo hlavnú kontrolórku. Obecné zastupiteľstvo v Blatnom potvrdzuje,
že Sylvia Mikleová bola zvolená nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov za hlavnú kontrolórku
obce Blatné.
3. Rôzne
3.1. Prerokovanie návrhu zmluvy so stavebným dozorom na výstavbu kanalizácie v obci Blatné
– IV. etapa.
Na základe požiadavky obecného zastupiteľstva, starosta obce oslovil Branislava Jurču, či je
ochotný vykonávať pre obec stavebný dozor pri stavbe IV. etapy kanalizácie. Pán Jurča nám
zaslal návrh zmluvy.
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Uznesenie 74/2009 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce uzatvoriť mandátnu zmluvu na výkon
stavebného dozora stavby IV. etapy kanalizácie s Branislavom Jurčom, podľa predloženého
návrhu zmluvy.
4. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia:
Rudolf

Rodný

Mgr. Katarína Takáčová

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

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

Milan Šarmír
starosta
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