
 1 

Z á p i s n i c a 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,   

konaného dňa 30.6.2021 

 
Číslo : 220/2021              V Blatnici, 27.6.2021 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  – starosta obce, 

Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Miroslav Feriančik,  Peter Hajčík,  

Magdaléna Kozáková 

 

Neprítomný poslanec OZ :    Ján Kvorka 

 

Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. 

 

Program zasadnutia  O Z : 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu 

2.   Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice 

3.   Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 

4.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

5.   Úprava rozpočtu obce č. 3 

6.   Schválenie návrhu zámennej zmluvy medzi obcou a Elenou Lahutovou a spol. 

7.   Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre J. Pírkovú a spol. 

8.   Žiadosť o odpredaj obecného pozemku pre D. Mittera 

9.   Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre ECAV Blatnica 

10. Schválenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Domu služieb 

      pre M. Ballu 

11. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 

12. Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole č. 2/2021 

13. Rôzne a diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

R o k o v a n i e 
 

1.Zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce privítaním prítomných  

poslancov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo vzhľadom 

k nadpolovičnej účasti poslancov bolo právoplatné pre jeho rokovanie a prijatie 

uznesení v zmysle zákona o obecnom zriadení. Starosta obce oboznámil poslancov OZ 

s programom  zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanec OZ p. Miroslav Feriančik 

 

navrhol zmenu v programe OZ bod č.8 Žiadosť o odpredaj obecného pozemku 
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pre D. Mittera – zmeniť na: Prejednanie zámeru odpredaja obecného pozemku 

na základe uznesenia č. 61/2019 a program OZ doplniť  o body : 

- Schválenie zámeru odkúpenia areálu kaštieľa s priľahlými budovami 

- Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre Mgr. Vieru Miklerovú 

- Prejednanie žiadosti TJ o zaradení ohodnotenia správcu ihriska 

- Prejednanie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program  zasadnutia  OZ aj s jeho doplnením. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík,  

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný:   Ján Kvorka 

 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 

  

Za overovateľov zápisnice boli určení  :  Oľga Fillová, Magdaléna Kozáková, Miros- 

lav Feriančik, do návrhovej komisie boli navrhnutí:   Ing. Jaroslav Bágel, Peter Hajčík. 

Vladimír Froľa. Za zapisovateľku bola určená : Miroslava Štanclová. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 

vateľa zápisnice zo zasadnutia  OZ. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

V tomto bode programu starosta konštatoval, že uznesenia boli splnené.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení . 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný:  Ján Kvorka 

 

 

 

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 
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Starosta obce informoval poslancov OZ, že návrh záverečného účtu obce za rok 

2020 dostali s pozvánkou na zasadnutie OZ k pripomienkovaniu. Tento návrh bol 

taktiež v zákonnej lehote zverejnený v skrinke obecného úradu a na internetovej 

stránke obce, K návrhu záverečného účtu svoje stanovisko predniesla aj hlavná 

kontrolórka obce, ktorá doporučila poslancom obce schváliť celoročný rozpočet 

obce bez výhrad. Predseda finančnej komisie taktiež informoval, že na svojom 

zasadnutí prejednali návrh záverečného účtu a komisia taktiež doporučuje schvá- 

liť záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík,  

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

5. Úprava rozpočtu obce č. 3 

 

Predseda finančnej komisie oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu obce č. 3, 

bežné príjmy po úprave predstavujú 637.614,00 €, bežné výdavky po úprave  

predstavujú 648.323,00 €, kapitálové príjmy predstavujú 100,00 €, kapitálové 

výdavky po úprave 49.280,00 €, príjmové finančné operácie po úprave 68.639,00 € 

a výdavkové finančné operácie po úprave predstavujú 8.750,00 € - príloha zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 3. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléma Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

6. Schválenie návrhu Zámennej zmluvy medzi obcou a Elenou Lahutovou a spol. 

 

Starosta obce informoval poslancov o Zámennej zmluve, ktorú sme dali na zápis 

na Katastrálny úrad Martin. K zmluve treba doložiť výpis uznesenia OZ – zámer 

zámeny pozemkov medzi obcou a Elenou Lahutovou a spol. Znenie Zámennej 

zmluvy ostáva nezmenené. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámennú zmluvu uzatvorenú medzi obcou 

a Elenou Lahutovou, Jozefom Košom a Vierou Samčíkovou. 

 

 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 



 4 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný: Ján Kvorka 

 

7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre J. Pirkovú a spol. 

 

V tomto bode starosta obce informoval o podanej žiadosti od J. Pirkovej a spol. 

o odkúpenie obecných pozemkov, ktoré sa nachádzajú za ich rodinným domom 

a to KN-C číslo 151/1 a 151/2, ktoré využívajú ako záhradu a pred ich domom 

časť parcely KN-C číslo 810. Nakoľko poslanci OZ nevedeli o akú výmeru tejto 

parcely sa jedná – navrhli a odsúhlasili túto žiadosť vziať na vedomie. 

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť J. Pirkovej a spol. o odkúpenie 

obecného pozemku pri ich rodinnom dome. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

8. Prejednanie zámeru odpredaja obecného pozemku na základe uzn. č. 61/2019 

 

Starosta obce privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva JUDr. Repáňa, 

ktorý právne zastupoval p. Mittera . JUDr. Repáň vysvetlil poslancom OZ 

o zámere odkúpenia časti obecného pozemku KN-E parc. č. 1711/1, ktorú 

užívajú občania ako komunikáciu. V roku 2019 požiadal o odpredaj časti 

p. Kozák a v uznesení č. 61/2019 bol schválený zámer predaja časti tejto 

parcely ako parcely osobitného zreteľa na základe geometrického plánu, ktorý 

uhradí obec a cena GP sa započíta k predajnej cene pozemku. V diskusii 

vystúpili poslanci OZ, ktorí uviedli, že mali aj iní občania obce záujem o odkú- 

penie tejto časti parcely a nebolo im kladne vyhovené. Nakoľko sa na tejto 

parcele nachádza aj trafostanica a vždy tam bol prechod pre občanov, poslan- 

ci nevidia dôvod odpredaja - neschvaľujú zámer odpredaja časti tohto pozemku. 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer predaja obecného pozemku v pros- 

pech p. Dávida Mittera. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre ECAV Blatnica 
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Ekonóm obce Ing. Ján Kohútka informoval o žiadosti z rozpočtu obce o ktorú 

požiadala Evanjelická cirkev a.v. Blatnica na konanie Letnej biblickej školy, 

ktorej sa môžu zúčastniť všetky deti z obce. Predseda finančnej komisie infor- 

moval, že finančná komisia skontrolovala podanú žiadosť a doporučila  ju OZ 

schváliť.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre ECAV Blatnica 

vo výške 1.000,00 € na Letnú biblickú školu. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

10. Schválenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Domu 

      služieb pre Michala Ballu 

 

Na základe uznesenia z minulého zasadnutia OZ bola zverejnená verejná súťaž 

na prenájom nebytových priestorov Domu služieb. Žiadosť sme dostali len od 

Michala Ballu. Finančná komisia prekontrolovala žiadosť a doporučila OZ 

schváliť nájomnú zmluvu s Michalom Ballom.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom nebytových 

priestorov Domu služieb pre Michala Ballu pre zriadenie gastro prevádzky. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

11. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 

 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov OZ o návrhu kontrol, ktoré 

vykoná v II. polroku 2021. Kontroly sa týkajú : 

 

-  inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov k 31.12.2020 

-  bežných výdavkov na položkách 01 11 – všeobecné verejné služby v roku 2020 

-  vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roku 2022 - 2024 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na II. polrok 2021. 

 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 
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Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

12. Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole č. 2/2021 

 

V tomto bode programu kontrolórka obce informovala poslancov OZ o ukonče- 

nej kontrole č. 2/2021, ktorá sa týkala kontroly  príjmovej časti rozpočtu v polož- 

ke 210 – príjmy z vlastníctva obce na rok 2020. Kontrolou neboli zistené ne- 

dostatky, finančné prostriedky boli použité v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce 

o ukončenej kontrole č. 2/2021. 

Za hlasovali: 0 

Proti hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

13. Schválenie zámeru odkúpenie areálu kaštieľa s priľahlými budovami 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o ponuke na odkúpenie areálu kaštieľa 

a kúrie z Ministerstva kultúry SR. Obec bude musieť zaplatiť 10% zo znaleckého 

posudku. Po diskusii poslancov odkúpenie bolo schválené. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odkúpenia kaštieľa, kúrie a priľahlých 

pozemkov. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Miroslav 

Feriančik, Oľga Fillová, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

14. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre Mgr. Vieru Miklerovú 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na prejednanie bola doručená žiadosť 

Mgr. Viery Miklerovej, ktorá požiadala o nápravu t.j. vydržaním resp. predajom 

parcely KN-C číslo 139/2 podľa osobitného zreteľa. Jedná sa o parcelu, ktorá sa 

nachádza pri ich rodinnom dome a užívajú ju viac ako 70 rokov. Je oplotená a je 

na nej postavený altánok a rybník. Pri zápise ROEP-u zrejme došlo k pochybeniu 

a parcela sa nachádza na LV obce. Výmera parcely je 375 m2 a obec túto parcelu 
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nevyužíva, nakoľko sa jedná aj o prístupovú cestu k rodinnému domu. Po diskusii 

poslancov OZ bol navrhnutý aj odpredaj parcely KN-C  parc. číslo 140 druh ostatná 

plocha o výmere 640 m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja obecného pozemku KN-C 

parc. číslo 139/2 o výmere 375 m2, druh pozemku záhrada, k.ú. Blatnica, ako 

parcelu osobitného zreteľa – jedná sa o prístupovú cestu k nehnuteľnosti. 

Za hlasovali: : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

15. Prejednanie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska 

 

Na základe podnetu od občanov obce poslanec OZ p. Peter Hajčík požiadal o prehod- 

notenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska a to pre deti cez prázdniny. 

Navrhol otvoriť multifunkčné ihrisko denne od 16.00 do 18.00 hod. pre deti bez dozoru 

a to od 1.7.2021 na skúšobnú dobu. V prípade poškodenia resp. zničenia má ihrisko 

kamerový systém kde sa dá zistiť vinník. Zároveň deti budú upozornené na túto sku- 

točnosť.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu prevádzkového poriadku multifunkčného 

ihriska pre voľný vstup detí bez dozoru od 01.07.2021, v čase od 16.00 – 18.00 hod. 

na skúšobnú dobu. 

Za hlasovali:  Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Kozák, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

16. Prejednanie žiadosti TJ Družstevník Blatnica o zaradení ohodnotenia správcu     

      ihriska 

 

Výbor TJ Družstevník Blatnica požiadal o prejednanie na zasadnutí OZ o zaradenie 

správcu ihriska pod obec. Správca ihriska kosí, polieva a celkovo pripravuje ihrisko 

na futbalový zápas, stará sa o celkovú čistotu areálu. Po diskusii poslancov bolo 

navrhnuté a schválené správcu ihriska financovať ako pracovníka na dohodu z rozpoč- 

tu pre TJ. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť TJ Družstevník Blatnica o zaradenie 

správcu ihriska pod činnosť OÚ Blatnica. 
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 Za hlasovali:  Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

17. Rôzne a diskusia 

 

 V tomto bode starosta informoval poslancov OZ : 

 

- o podanom projekte na oslavu 100. výročia od natočenia prvého filmu Jánošík 

- o vyhlásení výzvy na podporu rozšírenia, modernizáciu budov ZŠ a MŠ – pracu- 

   jeme na projekte na rozšírení jednej triedy MŠ 

- o verejnom prejednaní SEA, ktorú treba doložiť k územnému plánu obce 

 

 V diskusii vystúpil : 

 

 poslanec OZ p. Miroslav Feriančik 

 

- vyjadril názor, že stánok zo suvenírmi treba doplniť o viac druhov tovaru  

a upozornil, aby sa nezabudlo na vyčistenie a prehĺbenie koryta potoka a tiež 

výrobu uzáveru na malý potok 

 

 poslankyňa OZ p. Magdaléna Kozáková 

 

požiadala o vyznačenie parkoviska pred obchodom COOP Jednota, nakoľko 

cez sobotu občania, ktorí idú na nákup nemajú kde parkovať 

 

 občan obce RNDr. Mária Lukovicsová 

 

upozornila na zlý a rozpadnutý stav regulácie potoka pri hornej zástavke  

    

Na otázky odpovedal starosta obce. 

 

17.  Návrh na uznesenie  

 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli  schválené. 

 

Za hlasovali :  Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,, Vladimír Froľa, Peter Hajčík,  

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Proti hlasovali : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 
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18.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť 

na zasadnutí OZ . 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Oľga Fillová 

 

 

Magdaléna Kozáková 

 

 

Miroslav Feriančik 

 

 

 

 

Zapisovateľ :  Miroslava Štanclová 
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Uznesenie č. 24/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s navrhnutými úpravami 

 

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka   

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 25/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

overovateľov zápisnice v zložení :  Oľga Fillová, Magdaléna Kozáková, Miroslav 

Feriančik, návrhovú komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Bágel, Peter Hajčík, 

Vladimír Froľa a zapisovateľa zápisnice: Miroslava Štanclová 

 

Výsledok hlasovania : 

za :  Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka                                                                         

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 26/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

plnenie uznesení zo zasadnutia OZ 

 

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 27/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

informáciu hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole č. 2/2021 

 

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková  

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  

           starosta obce 
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Uznesenie č. 28/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

         

 

Uznesenie č. 29/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu obce č. 3 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel,  Oľga Fillová Vladimír Froľa,  Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková  

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný:  Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 30/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje bez výhrad 

 

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce. Zároveň schvaľuje vysporia- 

danie schodku rozpočtového hospodárenia v sume 157.429,04 €, zistený podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra- 

vidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov z : 

- rezervného fondu : 63.928,62 € 

- fondu DHZ vytvoreného uzn. OZ č. 52/2017 zo dňa 30.10.2017 : 6.743,32 € 

- návratných zdrojov financovania : 33.456,69 € 

- finančných operácií : 53.300,41 € 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 31/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

použitie zostatku finančných operácii v sume 199.173,49 € podľa § 15 ods. 1 

písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na : 

zdroj rezervného fondu 199.173,49 € 
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Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 32/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

dotáciu z rozpočtu obce pre ECAV Blatnica vo výške 1.000,00 € na konanie 

Letnej biblickej školy 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 33/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov Domu služieb pre Michala 

Ballu pre zriadenie gastronomickej prevádzky 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 34/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 35/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.62021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

Zámennú zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Blatnica a Elenou, Lahutovou, 

Jozefom Košom a Vierou Samčíkovou 

 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav  Feriančik, Ján Kvorka 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

Uznesenie č. 36/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie  

 

žiadosť J. Pirkovej a spol. o odkúpenie obecného pozemku pri ich rodinnom 

dome 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 37/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

zámer predaja v prospech p. D. Mittera o odpredaj časti obecného pozemku 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný:  Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 38/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer o odpredaj obecného pozemku KN-C parc. číslo 139/2 o výmere 375 m2, 

druh pozemku záhrada a pozemok KN-C parc. číslo 140 o výmere 640 m2, druh 

pozemku ostatná plocha, k.ú. Blatnica 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Oľga Fillová, Miroslav 

Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 39/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer odkúpenia kaštieľa, kúrie a priľahlých pozemkov 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 40/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

úpravu prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska pre voľný vstup detí 

bez dozoru na skúšobnú dobu od 01.07.2021 denne od 16.00 – 18.00 hod. 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 
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Uznesenie č. 41/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 30.6.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

žiadosť TJ Družstevník Blatnica o zaradenie správcu ihriska pod činnosť obec- 

ného úradu  

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Miroslav 

Feriančik, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :  Ján Kvorka 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 

 

Uznesenia boli jednohlasne  schválené. 

 

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Oľga Fillová, Peter Hajčík, 

Magdaléna Kozáková, 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :  Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

 

 

        

      

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                         starosta obce 

 

 

 

 

Návrhová komisia : 

 

Ing. Jaroslav Bágel,              Vladimír Froľa                  Peter Hajčík 
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