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

konaného dňa 26.4.2021 

 
Číslo : 161/2021              V Blatnici, 28.4.2021 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Neprítomní poslanci OZ :   Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny, vzhľadom k pandemickej situácii 

bolo zasadnutie OZ bez prítomnosti verejnosti. 

 

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 návrhu VZN číslo 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových 

      vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica 

5.   Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladní s komunálnym 

      a drobným stavebným odpadom v obci 

6.   Úprava rozpočtu obce č. 1 a 2 (schválené perrolam) 

7.   Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

8.   Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole 

9.   Podanie majetkových priznaní starostu obce a hlavnej kontrolórky obce 

10. Prejednanie žiadostí od občanov obce 

11. Prejednanie žiadosti M. Ballu na prenájom nebytových priestorov v Dome 

      služieb 

12. Prejednanie žiadosti P. Čatloša o odkúpenie časti pozemku C-KN parc. 

      č. 138/1 (E-KN parc. č. 577/2) 

13. Doplnenie schváleného uznesenia OZ o zámene pozemku pre E. Lahutovú 

      a spol. 

14. Prehodnotenie výšky investície určenej na rekonštrukciu horného poschodia 

      Domu služieb v Blatnici 

15. Vyhodnotenie žiadostí občanov a vlastníkov nehnuteľností v Blatnici za úče- 

      lom prenájmu na vybudovanie dočasného parkovacieho miesta 

16. Rôzne a diskusia 

17. Návrh na uznesenie 

18. Záver 
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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. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   program  zasadnutia  OZ. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní:  Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 

  

Za overovateľov zápisnice boli určení  :  Oľga Fillová, Magdaléna Kozáková 

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

Froľa. Za zapisovateľa bol určenáý: Ing. Jaroslav Bágel. 

 

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, 

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, 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, 

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní:  Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 
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4. Schválenie návrhu VZN číslo 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

    na vymedzenom území obce Blatnica 

 

Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica, ktoré bolo zverejnené v zákonnej lehote 

na stránke obce a v skrinke obecného úradu. Týka sa vymedzeného územia a to parko- 

viska, ktoré bude vyberať poplatok za dočasné parkovanie po celý rok. Prvých 10 min. 

je parkovanie bezplatné, potom za každú hodinu 1,00 € a po parkovaní po 4 hodinách 

je celodenné parkovné v sume 5,00 €. Druhé parkovisko bude vybudované pri kaštieli 

a bude taktiež spoplatnené. Poplatok bude vyberať pracovník obce (na dohodu). Pop- 

latok bude 3,00 € na deň a 1 parkovacie miesto. Toto VZN rieši aj dočasné parkovanie 

občanov obce a chalupárov. V diskusii bolo navrhnuté, aby starosta obce požiadal 

pracovníkov Polície SR na vykonávanie kontroly parkovania po obci.                                     

Návrh VZN obce tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce  č. 1/2021o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

 

5. Schválenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunál- 

    nymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blatnica 

 

V tomto bode informoval starosta obce poslancov OZ o návrhu dodatku č. 2 k VZN 

obce o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 

Dodatok bol zverejnený v zákonnej lehote na stránke obce a v skrinke obecného 

úradu. Dodatok VZN sa týka úpravy zberu objemného nadrozmerného odpadu a  

zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) v obci. 

Dodatok č. 2 k VZN obce tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN obce č. 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blatnica. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 
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6. Úprava rozpočtu obce č. 1 a 2 (schválené perrolam) 

 

Ekonóm obce Ing. Ján Kohútka požiadal vzhľadom k pandemickej situácii 

a schválení perrolam úpravy rozpočtu č. 1 a 2 (jednohlasne schválené ) 

o zapísanie týchto úprav do zápisnice a uznesení OZ. Úprava rozpočtu obce č. 1  

z 22.2.2021 týka sa  úpravy bežných výdavkov na sumu 584.860,00 C a kapitálo- 

vých výdavkov po úprave na sumu 28.513,00 €, príjmové finančné operácie 

po úprave predstavujú 33.763,00 € a výdavkové finančné operácie po úprave 

predstavujú 8.750,00 €. Úprava rozpočtu obce č. 2 z 31.3.2021 sa týka úpravy 

bežných príjmov na sumu 618.503,00 €, bežné výdavky po úprave predstavujú 

6345.236,00 €, kapitálové výdavky po úprave rozpočtu predstavujú 35.726,00 €, 

príjmové finančné operácie po úprave 60.239,00 € a výdavkové finančné operá- 

cie po úprave 8.750,00 € - prílohy č. 3 a 4 tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 1 a 2. 

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

Magdaléma Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o svojej kontrolnej činnosti 

za rok 2020. Kontroly vykonávala na základe schválených plánov kontrolnej 

činnosti na I. a II. polrok 2020, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo. Okrem 

kontrol vypracovala odborné stanovisko k záverečnému účtu rozpočtu obce 

a vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu obce a viacročným rozpočtom obce. 

Sťažnosti, podnety a petície od občanov obce neboli evidované. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce 

o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní: Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

8. Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole 

 

V tomto bode informovala hlavná kontrolórka obce o ukončenej kontrole, ktorá 

sa týkala kontroly bežných výdavkov v položke rozpočtu – bývanie a občianska 
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vybavenosť v roku 2020. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, finančné 

prostriedky boli použité účelne v súlade so zákonmi o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce 

o ukončenej kontrole. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

9.  Podanie majetkových priznaní starostu obce a hlavnej kontrolórky obce 

 

Starosta obce a hlavná kontrolórka obce predložili mandátnej komisii pri OZ 

svoje majetkové priznania za rok 2020. Tým, že sa zasadnutie OZ konalo až 

v apríli – obe majetkové priznania boli však podané v termíne t.j. do 31.3.2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie majetkové priznania starostu obce 

a hlavnej kontrolórky obce. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

10. Prejednanie žiadostí od občanov obce 

 

Na obecný úrad boli doručené žiadosti od občanov obce : 

 

- p. Martin Poništ s manž., pri vypracovaní geometrického plánu domu sa zistilo, 

  že má oplotenú časť obecného pozemku cca 2 m2 .Jedná sa o parc. KN-E číslo 

 1698/2, vodná plocha – jedná sa o zámer predaja formou osobitného zreteľa  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja časti obecného pozemku parc. 

reg. KN-E číslo 1698/2 - formou osobitného zreteľa. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 
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- p. Michala Kempného o zámenu pozemku za jeho rodinným domom parc. č. 

  25/9 o výmere 14 m2 – ostatné plochy za časť môjho pozemku parc. č. 239 

  o výmere 16 m2 – jedná sa o zámenu pozemku formou osobitného zreteľa 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer výmeny parcely č. 25/9 za parc. č. 

239 – formou osobitného zreteľa. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

- Ing. Barbory Mózovej o odkúpenie časti obecného pozemku pri rodinnom 

  dome. Jedná sa o časť parcely E-KN číslo 813/1 o výmere 76 m2 – ostatné 

  plochy 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja časti parcely E-KN č. 813/1 

o výmere 76 m2 - formou osobitného zreteľa. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

- Ing. Radoslavy Balgovej o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 25/1 

  ostatné plochy – žiada o odkúpenie 80 m2. Parcela sa nachádza pred jej 

  domčekom za budovou obecného úradu. V prípade, že by sme chceli rozšíriť 

  detské ihrisko odpredajom požadovanej časti tohto pozemku, nebolo by možné 

  jeho rozšírenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Radoslavy Balgovej o odkú- 

penie časti obecného pozemku parc. č. 25/1 

Za hlasovali: 0 

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

Magdaléna Kozáková 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

- MBA, Bc. Michala Beláka o dlhodobý prenájom časti obecnej parcely pri jeho 

   rodinnom dome -  KN-E číslo 1711/1 – jedná sa o pozemok na ktorom je posta- 

   vená trafostanica. Na túto parcelu sme dali vypracovať geometrický plán, ktorý 

   zatiaľ nie je vypracovaný. 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť MBA, Bc. Michala Beláka o dlho- 
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dobý prenájom časti obecnej parcely č. 1711/1. 

Za hlasovali: 0 

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

Kozáková 

Zdržali sa hlasovania : Oľga Fillová 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

- p. Valérie Kalnickej o odkúpenie resp. prenájom obecného pozemku pod predaj- 

  ný stánok na parc. čísle C-KN 159 – trvalý trávny porast. Stánok chce umiestniť 

  na hornom konci obce pred RD p. Kollárovej 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Valérie Kalnickej o odpredaj resp. 

prenájom časti obecného pozemku parc. č. 159. 

Za hlasovali: 0 

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

Magdaléna Kozáková 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

- p. Jána Radzu o odkúpenie časti obecného pozemku KN-E parc. číslo 1699/1 

    druh zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 60 m2 – ako parcelu osobitného 

    zreteľa – nachádza sa pred ich rodinným domom  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja časti parcely 1699/1 – druh 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2 z dôvodu osobitného zreteľa. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

- p. Pavol Froľa o odkúpenie časti obecného pozemku KN-E parc. č.. 1699/1, 

  druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2 – ako parcelu osobitného 

  zreteľa, ktorá sa nachádza pri jeho rodinnom dome  

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja časti parcely 1699/1 – druh 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2 z dôvodu osobitného zreteľa. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 
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11. Prejednanie žiadosti Michala Ballu o prenájom priestorov v Dome služieb 

 

 Michal Ballo, bytom Žabokreky 50 požiadal o prenájom nebytových priesto- 

rov v Dome služieb, ktoré by chcel využívať na podnikanie – zriadenie gastronomic- 

kej prevádzky : rozvoz jedla a nápojov. Je ochotný investovať do prerobenia týchto 

priestorov. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov v Dome 

služieb na podnikateľské účely – formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

12. Prejednanie žiadosti Ing. Petra Čatloša o odkúpenie časti obecného pozemku 

      KN-C číslo 138/1 (parc. KN-E číslo 577/2), k.ú. Laskár 

 

 Ing. Peter Čatloš z Martina listom požiadal o odkúpenie časti obecného pozem- 

ku reg. KN-E č. 577/2 – orná pôda, nakoľko je vlastníkom susedných parciel, chcel 

by si odkúpiť časť požadovanej obecnej parcely. Táto parcela sa nachádza v k.ú. obce 

Laskár a je pri hlavnej ceste smerom do Turčianskych Teplíc. 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Petra Čatloša o odpredaj 

časti obecného pozemku KN-E číslo 577/2, k.ú. Laskár. 

Za hlasovali: 0 

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

Magdaléna Kozáková 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

13. Doplnenie a schválenie uznesenia OZ o zámene pozemku pre Elenu Lahuto- 

      vú a spol. 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe doplnenia 

uznesenia, ktoré je potrené k zámeru zámeny parciel.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie uznesenia k zámeru zámeny pozem- 

kov v znení – Obec Blatnica v súlade s § 9 a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer zameniť z dôvodov 

osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok a to parc. reg. KN-E 

číslo 737 o výmere 1564 m2 za parcelu reg. KN-C čísla 692/12, 693/4, 824/3 

o celkovej výmere 1423 m2. 

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

Magdaléna Kozáková 
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Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

14. Prehodnotenie výšky investície určenej na rekonštrukciu horného poschodia 

      Domu služieb v Blatnici 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh a zároveň potrebu rekonštrukcie 

priestorov Domu služieb. Dali sme vypracovať projekt rekonštrukcie – avšak 

vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky by sme chceli začať rekonštrukciu 

horným poschodím.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku investície určenej na rekonštrukciu 

priestorov horného poschodia Domu služieb v sume 5.000,-- €  na pódium, 

5.000,-- € bežné výdavky a 10.000,-- € investičné výdavky. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

 

15. Vyhodnotenie žiadosti občanov a vlastníkov nehnuteľnosti v Blatnici 

      za účelom prenájmu na vybudovanie dočasného parkovacieho miesta 

 

Tento bod programu nebolo možné prejednať na tomto zasadnutí OZ, nakoľko 

geodet nestihol vypracovať všetky geometrické zamerania žiadostí občanov. Keď bu- 

dú vypracované zvolá sa zasadnutie OZ k vyhodnoteniu žiadostí občanov. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o presune prejednania 

žiadosti občanov za účelom prenájmu na vybudovanie parkovacieho miesta  

po vypracovaní geometrického zamerania a následne schválení OZ. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

16. Rôzne a diskusia 

 

 V tomto bode starosta informoval poslancov OZ : 

 

- o projekte na zväčšenie kapacity MŠ – zatiaľ nie je vyhlásená výzva 

- projekt na rozšírenie kanalizácie v obci – zakresľujú sa ulice, ktoré ešte nemajú 
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  vybudovanú hlavnú kanalizačnú sieť 

- oslava výročia obce, ktorá je preložená z minulého roka bude spojená s oslavou 

  100. výročia od nakrútenia prvého filmu Jánošík od bratov Siakeľovcov – plánuje- 

  me oslavy v auguste  

 

 V diskusii vystúpila s dotazmi p. Magadéna Kozáková : 

 

- prečo boli premiestnené hojdačky a šmýkačka pre deti z Parku národov 

- či sa nedá opraviť resp. zaasfaltovať cesta za predajňou COOP Jednoty SD 

    

Na dotaz 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, 

Magdaléna Kozáková  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Proti hlasovali : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

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 

 

 

 

Zapisovateľ :  Ing. Jaroslav Bágel 



 11 

Uznesenie č. 1/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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. 

 

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. 2/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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 

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

a zapisovateľa zápisnice: Ing. Jaroslav Bágel 

 

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 
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Uznesenie č. 3/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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, 

Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 4/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

všeobecné záväzné nariadenie obce číslo 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica 

 

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 
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Uznesenie č. 5/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

dodatok č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom 

v obci Blatnica 

             

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. 6/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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. 1 (perrolam) 

             

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 
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Uznesenie č. 7/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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. 2 (perrolam) 

             

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. 8/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

             

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 
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Uznesenie č. 9/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

informatívnu správu hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole 

             

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. 10/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

             

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 
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Uznesenie č. 11/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer predaja časti obecného pozemku parc. reg. KN-E číslo 1698/2, druh vodná 

plocha o výmere 2 m2 – formou osobitného zreteľa 

             

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. 12/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer výmeny parcely KN-C parc. č. 25/9, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

14 m2 za pozemok KN-E parc. č. 239, druh pozemku záhrada o výmere 10 m2 

 – formou osobitého zreteľa 

             

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 
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Uznesenie č. 13/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer odpredaja časti parcely reg. KN-E č. 813/1 druh ostatná plocha o výmere 

76 m2, k. ú. Blatnica  – formou osobitného zreteľa 

 

             

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. 14/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

žiadosť Ing. Radoslavy Balgovej o odkúpenie časti obecného pozemku parc. číslo 

25/1 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav  Feriančik, Ján Kvorka 
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       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

Uznesenie č. 15/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

žiadosť MBA, Bc. Michala Beláka o dlhodobý prenájom časti obecnej parcely 

parc. číslo 1711/1. 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : Oľga Fillová 

neprítomní : Miroslav  Feriančik, Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 16/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

žiadosť Valérie Kalnickej o odpredaj resp. prenájom časti obecného pozemku 

parc. číslo 159. 

             

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. 
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         starosta obce 

 

Uznesenie č. 17/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb na podnikateľské účely 

- formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže 

             

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. 18/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

žiadosť Ing. Petra Čatloša o odpredaj časti obecného pozemku reg. KN-E 

parc. číslo 577/2, k.ú. Laskár 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav  Feriančik, Ján Kvorka 
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       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 

Uznesenie č. 19/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

Obec Blatnica v súlade s § 9 a, ods. 9, písm. c)  zákona  č. 138/1991 Zb. o ma- 

jetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer zameniť z dôvodov 

osobitného zreteľa nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok a to parcelu reg. 

KN-E číslo 737 o výmere 1564 m2 za parcelu registra KN-C čísla 692/12, 

693/4, 824/3 o celkovej výmere 1423 m2 , k.ú. Blatnica 

             

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. 20/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o presune prejednania žiadostí občanov za účelom prenájmu na vy- 

budovanie parkovacieho miesta po vypracovaní geometrického zamerania a nás- 

ledného schválenia OZ 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Magdaléna Kozáková 
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proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav  Feriančik, Ján Kvorka 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

          starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 21/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

výšku investície určenej na rekonštrukciu priestorov horného poschodia Domu 

služieb v sume 5.000,-- € na pódium, 5.000,-- € na bežné výdavky a 10.000,-- € 

investičné výdavky. 

             

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 
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Uznesenie č. 22/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer odpredaja časti parcely reg. KN-E č. 1699/1, druh zastavaná plocha a nád- 

vorie o výmere 60 m2, k. ú. Blatnica  – formou osobitného zreteľa 

             

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. 23/2021 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 26.4.2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer odpredaja časti parcely reg. KN-E č. 1699/1, druh zastavaná plocha a nád- 

vorie o výmere 79 m2, k. ú. Blatnica  – formou osobitného zreteľa 

             

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 
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Uznesenia boli  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 : 

 

 

Vladimír Froľa 

 

 

Ing. Jaroslav Bágel 

 

 

Peter Hajčík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


