Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom konaného dňa
7.3.2013 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom.

Prítomní:
Mgr. Katarína Takáčová – starostka obce, Anna Kubicová, JUDr. Pavol Čičmanec, Rudolf Rodný,
Jozef Farkaš, Vojtech Milošovič, Mgr. Patrik Milošovič, , Paula Nováková, Adriana Jurášeková –
hlavná kontrolórka
Ospravedlnený:
Jozef Kubica- zástupca starostky, Mgr. Róbert Čičmanec
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Pripomienky poslancov a občanov
4. Žiadosti FO, PO
5. Informácie o činnosti DHZ Blatné
6. Správa o hospodárení obce za rok 2012- (účtovníčka, hl. kontrolórka)
7. Správa o vykonanej inventarizácii, prehľad o stave majetku obce – predseda inv. komisie
8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 - hl. kontrolórka
9. Schválenie rozpočtu na rok 2013
10. Schválenie vyhodnotenia športovcov za rok 2012
11. Rôzne
12. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Katarína Takáčová. Za
zapisovateľku zasadnutia určila p. Stanislavu Kubicovú, za overovateľov zápisnice pani Annu
Kubicovú a pani Pavlu Novákovú. Posledné prijaté uznesenie č. 10/2013-Z.
2. Kontrola plnenia pripomienok a uznesení
Poslankyňa Anna Kubicová:
– v januári sa urobila previerka všetkých náhradných kľúčov, v súčasnosti sa úrade nachádzajú
všetky náhradné kľúče a ako zodpovedný pracovník bol určený p. Knap.
– P. Markovičovi bolo zaslané upozornenie a krík bol orezaný.
– Na základe požiadavky o vyhlásenie výberového konania na audítora sa nám neprihlásil žiadny
nový uchádzač, preto starostka odporúča uzavrieť zmluvu so spoločnosťou, ktorá vykonávala
audit minulý rok.
Uznesenie 11/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
schvaľuje zadanie vykonanie auditu firme
PROF&PARTNERS s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava, číslo licencie 365. OcZ v Blatnom
odporúča starostke uzavrieť so spoločnosťou zmluvu na vykonanie auditu za rok 2012.
Za:
7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Pripomienky poslancov a občanov
Poslanec p. Milošovič upozornil na vysoké stromy v parku na Hoštákoch, ktoré sa dotýkajú
elektrického vedenia, bolo by ich potrebné orezať.
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4. Žiadosti fyzických a právnických osôb
4.1.

Výpoveď nájomnej zmluvy Rímskokatolícka cirkev, farnosť Blatné (písomná výpoveď 96/2013).
Nakoľko sa jedná o budovu bývalého kina je nutné vysporiadať sa s majetkom obce, ktorý sa
v priestoroch nachádza. Zároveň je nutné uzatvoriť s cirkvou novú zmluvu, ktorá bude
upravovať podmienky prístupu na majetok obce t. j. priestory ESO baru a obecného bytu.
Uznesenie 12/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostku obce s uzatvorením dohody o ukončení
zmluvného vzťahu s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Blatné ku dňu 31.3.2013 a uzatvoriť
novú zmluvu na prístupové práva k objektom vo vlastníctve obce.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.2.

Žiadosť klubu dôchodcov o odpustenie poplatkov za zapožičanie inventára a priestorov MKS
dňa 18.3.2013, z dôvodu organizovania Výročnej členskej schôdze (písomná žiadosť č.
135/2013)
Uznesenie 13/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje MO Jednoty dôchodcov Blatné odpustenie
poplatkov za prenájom priestorov zasadačky MKS a zapožičanie inventára pri príležitosti
organizovania Výročnej členskej schôdze konanej dňa 18.3.2013.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.3.

Žiadosť Poľovného združenia priehrada o bezplatné poskytnutie priestorov OÚ na rok 2013 na
konanie členských a výborových schôdzí PZ. Žiadosť odôvodňujú zlým technickým stavom
chaty PZ. (písomná žiadosť – č. 81/2013).
Uznesenie 14/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Poľovnému združeniu Priehrada pre rok 2013
bezplatné poskytnutie priestorov veľkej zasadačky po predbežnej rezervácii na konanie
členských schôdzí.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.4.

Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov
Obecného klubu v dňoch 9.2.2013 a 15.2.2013 z dôvodu konania výročnej členskej schôdze
a prednášky (písomná žiadosť č. 68/2013, 115/2013)
Uznesenie 15/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Rodičovskému združeniu pri ZŠ v Blatnom
odpustenie poplatkov za zapožičanie inventára pri príležitosti organizovania tradičného
školského plesu dňa 19.1.2013.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

4.5.

Žiadosť Ruženy Mayerovej, Chorvátska 498, Blatné o poskytnutie finančnej výpomoci vo
výške 80,- (písomná žiadosť č. 106/2013)
Nakoľko boa opätovne doručená žiadosť, pani Majerová bola predvolaná na zasadnutie
sociálnej komisie, na základe ktorej je odporúčanie poskytnutie výpomoci na úhradu
cestovných lístkov na lekárske vyšetrenie.
Uznesenie 16/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pani Ružene
Mayerovej, bytom Chorvátska 498, Blatné vo výške 20,--€ na úhradu cestovných výdavkov na
lekárske ošetrenie.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal:
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5.

Informácie o činnosti DHZ Blatné
Správu predniesol p. Jozef Šalkovič (písomná príloha). Zároveň oboznámil prítomných o tom, že
DHZ Blatné sa stalo výjazdovou jednotkou linky 112.
Uznesenie č. 17/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o činnosti DHZ Blatné za rok 2012
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

6. Správa o hospodárení obce za rok 2012- (účtovníčka, hl. kontrolórka)
Písomná informácia - predniesla hlavná kontrolórka
Uznesenie č. 18/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom berie na vedomie správu o hospodárení obce Blatné za rok
2012.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

7. Správa o vykonanej inventarizácii, prehľad o stave majetku obce
Z dôvodu neprítomnosti predsedu inventarizačnej komisie správu predniesla tajomníčka komisie p.
Stanka Kubicová.
Uznesenie 19/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov za rok 2012.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0

8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 - hl. kontrolórka
Písomná informácia - predniesla hlavná kontrolórka
Uznesenie č. 20/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti obce Blatné na rok 2013.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
9. Schválenie rozpočtu na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2013 a Stanovisko HK k návrhu rozpočtu s výhľadom na roky 2013 - 2015
tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie 21/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje rozpočet obce na rok 2013 a programový rozpočet
na roky 2014 a 2015.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
10. Schválenie vyhodnotenia športovcov za rok 2012
10.1. Na základe schválených kritérií boli vyhodnotení najlepší športovci roka 2012 (písomná
príloha)
Uznesenie 22/2013 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenení Športovec roka 2013, Kolektív
roka 2013 a Cena komisie 2013 podľa predloženého návrhu Komisie pre školstvo, kultúru
a šport.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
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10.2. Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov veku Štefana Matiašoviča za dlhoročnú prezentáciu
obce prostredníctvom pôsobenia v DH udelenie „Ceny starostky obce za rok 2012“
Uznesenie č. 23/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje udelenie ocenenia za rok 2012 „Cena starostky
Obce“ pánovi Štefanovi Matiašovičovi s finančným darom v hodnote do 100,-€
Za:
7
Proti: 0
Zdržal: 0
11. Rôzne
11.1. Predsedkyňa finančnej komisie p. Anna Kubicová navrhla, aby do programu zasadania OcZ
v mesiaci jún 2013 bolo obecnému zastupiteľstvu predložené čerpanie finančných
prostriedkov ku dňu 31.5.2013.
Uznesenie č. 24/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schvaľuje predloženie plnenia rozpočtu ku dňu 31.5.2013
na júnovom zasadnutí.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
11. 2 Informácia o podnikateľskej činnosti vypracovaná p. Milanom Šarmírom – zodpovedným
zamestnancom za podnikateľskú činnosť.
Uznesenie 25/2013-Z
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o podnikateľskej činnosti
Za: 7
Proti: 0
Zdržal: 0
11.3. Informácia p. Jozefa Šalkoviča o začlenení DH

12. Záver
Starostka obce Katarína Takáčová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončila.

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce

Originál zápisnice sa nachádza na OÚ v Blatnom
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