Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
04.11.2011 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.
Prítomní: Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Anna Kubicová, JUDr. Pavol
Čičmanec, Jozef Farkaš, Ing. Erika Vitálošová, Mgr. Patrik Milošovič, Mgr. Róbert
Čičmanec
Ospravedlnení: Rudolf Rodný, Jozef Kubica – zástupca starostu obce, Ing. Vojtech
Nezhoda, Vojtech Milošovič
Zapisovateľ: Anežka Kissová

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
5. Projekt „Zberový dvor v obci Blatné“
6. Úprava rozpočtu obce Blatné (účtovníčka)
7. Rôzne
8. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Za zapisovateľku zasadnutia určila Anežku Kissovú, za overovateľov
zápisnice JUDr. Pavla Čičmanca a p. Annu Kubicovú. Posledné prijaté uznesenie
č. 69/2011-Z.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 23/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie nového očíslovania
inventára - T: 30.9.2011 viď uznesenie č. 61/2011-Z
Uznesenie č. 24/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostku obce o zabezpečenie vypracovania nového
organizačného poriadku. – v riešení, z dôvodu novely zákonníka práce, ktorá bude
zapracovaná
Uznesenie č. 37/2011-Z Žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk o stanovisko a prípadne
stanovenie podmienok predaja prístavby bývalého kina -v riešení
Uznesenie č. 40/2011-Z
Žiadosť Eduarda Planka a Terézie Jánskej o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku
unikajúcej vody na miestnom cintoríne – v riešení
Uznesenie č. 61/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje presun spísania inventára majetku obce
k dátumu 31.12.2011. – v riešení
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Kontrola pripomienok:
Pripomienka pána poslanca Vojtecha Milošoviča ako treba postupovať v zmysle
stavebného zákona o vyriešenie zbúrania rodinného domu rodiny Tavaliovej na ulici M.R.
Štefánika. Po vykonanej prehliadke je nutné doložiť písomné vyjadrenie statika, na základe
ktorého môže stavebný úrad vydať búracie povolenie – v riešení, p. starostka informovala
o tom, že bol oslovený p. Jánsky - statik s požiadavkou na vypracovanie statického
posudku na vyššieuvedenú nehnuteľnosť, v rozpočte budúceho roku je nutné
vyčleniť finančné prostriedky na búracie práce.
Taktiež je v riešení nehnuteľnosť Šarfická ul. (vedľa Bauerových), kde sa taktiež robí
statický posudok.
Nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na miestnom cintoríne, dobudovanie
zábradlia na výjazde na Hoštáky, oprava poškodených lavičiek na miestnom cintorínev riešení, p. starostka informovala, že na opravu lavičiek sa použilo zostatkové drevo
z MŚ, ktoré sa narezalo, ohobľovalo, namorilo a v priebehu týždňa sa uskutoční
montáž.

3. Pripomienky poslancov a občanov
3.1.

3.2.

Pripomienka p. Kubicovej ohľadne odstavenia vodovodov na miestnom cintoríne
počas sviatkov p. starostka sa vyjadrila, že stav vodovodov bola porucha, ktorá
odstávku vyžadovala. Nakoľko je zimné obdobie sa oprava bude uskutočňovať na
jar.
Pripomienka p. Mgr. Róberta Čičmanca, aby sa sťažnosti posudzovali a triedili, aby
sa sťažnosti, ktoré komisie nevedia vyriešiť posúvali na príslušný Obvodný úrad, p.
starostka sa vyjadrila, že každú sťažnosť posúdi a postúpi ďalej na riešenie
príslušnému Obvodnému úradu.

4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Žiadosť p. Viery Pyšnej, Mlynská 146/2, Blatné o poskytnutie finančnej výpomoci.
Uznesenie č. 70/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pani
Viere Pyšnej, bytom Mlynská 146/2, Blatné vo výške 50,- Eur. Finančné prostriedky
budú vyplatené po predložení dokladov na preplatenie.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal: 0

5. Projekt Zberový dvor v obci Blatné
Uznesenie č. 71/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Životné prostredie , Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo na projekt „ Zberový dvor
v obci Blatné“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Blatné
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o Nenávratný finančný
príspevok
c) financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t.j. vo výške 40 321,53 €. Celkové výdavky na projekt tvoria
806 430,43 € a z toho celkové oprávnené výdavky tvoria 806 430,43 €
Za: 5
Proti:0
Zdržal:0
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6. Úprava rozpočtu obce Blatné (účtovníčka)
Správu s odôvodnenými zmenami a so zapracovanými pripomienkami predniesla
ekonómka obce p. Kissová.
Uznesenie č. 72/2011-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1 podľa priloženého materiálu Úpravy rozpočtu – november 2011, ktorý je prílohou
zápisnice.
Za: 5
Proti:0
Zdržal:0
7. Rôzne
7.1

7.2.

7.3.

7.4.

P. starostka informovala o pozastavení prác na MŚ. Dôvod dočasného prerušenia
prác je, že nám neboli zaslané podielové dane plnej výške a čiastka finančné
prostriedky určené na dostavbu MŠ na rok 2011 bola naplnená. Starostka obce je
v rokovaní s firmami, ktoré by pristúpili na splátkový kalendár, nakoľko je urýchlene
nutné zateplenie podkrovia
P. starostka informovala o neustálom pribúdaní nových opatrovaných občanov, čo
bude mať dopad na rozpočet roku 2012, čo sa týka zvýšenia mzdových nákladov
obce.
Pripomienka p. Kubicovej k splatnosti faktúr za vodné, stočné, p. starostka sa
vyjadrila, že nasledujúca fakturácia bude zmenená so 14 dňovej, ktorá je štandardne
daná účtovnými osnovami na 30 dňovú splatnosť. Dôvodom vzniknutej situácie je
nástup nových pracovníkov na OcÚ.
Pripomienka p. Mgr. Róberta Čičmanca na spreneveru p. Adriany Augustovičovej, p.
starostka informovala, že overí, či bolo vydané Rozhodnutie súdu na predbežné
opatrenie

8. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončila starostka obce a poďakovala
prítomným za aktívnu účasť na rokovaní

Mgr. Katarína Takáčová v.r.
starostka obce

Originál zápisnice sa nachádza na Obecnom úrade v Blatnom
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