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

konaného dňa 15.06.2020 

 
Číslo : 190/2020              V Blatnici, 16.06.2020 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

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

Magdaléna Kozáková 

 

Neprítomný poslanec OZ :   Ján Kvorka 

 

Kontrolór obce :  Mgr. Silvia Zacharová 

 

 

Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

 

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 kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 

5.   Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole 

6.   Prejednanie záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 

7.   Schválenie prijatia a čerpania úveru 

8.   Úprava rozpočtu obce č. 4 

9.   Prejednanie zámeru prenájmu pozemku pre účel zriadenia dvoch predajných 

      stánkov s rýchlym občerstvením a mobilného stánku so suvenírmi 

10. Rôzne a diskusia   

11. Návrh na uznesenie 

12. 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 
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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, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, 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, Vladimír Froľa 

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

Feriančik.  Za zapisovateľa bola určená : Miroslava Štanclová. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 

vateľa zápisnice zo zasadnutia  OZ. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa,  

Peter Hajčík, 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, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová Vladimír Froľa,  

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný: Ján Kvorka 

 

 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 

 

Kontrolórka obce Mgr. Silvia Zacharová oboznámila poslancov OZ o návrhu plánu 

práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený 

v skrinke obecného úradu a na internetovej stránke obce. Kontroly sa týkajú : 
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- kontroly bežných výdavkov na materskú školu v položke rozpočtu BV 09.1.1.1 

   v roku 2019 

- kontrolu príjmovej časti rozpočtu – daň z nehnuteľností za rok 2019 

- vypracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023 

 

V diskusii poslancov OZ k tomuto bodu bolo navrhnuté doplnenie kontrol o kontrolu 

odvodov dane za ubytovanie od subjektov poskytujúcich ubytovanie v obci za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

na II. polrok 2020 a doplnenie kontroly o kontrolu odvodu dane za ubytovanie 

od subjektov poskytujúcich ubytovanie v obci za rok 2019. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, : Miroslav Feriančik, Oľga Fillová Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný :  Ján Kvorka 

 

5. Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončenej kontrole 

 

V tomto bode informovala kontrolórka obce poslancov OZ o ukončenej kontrole, 

ktorá sa týkala bežných výdavkov rozpočtu obce v kapitole 05 ochrana životného 

prostredia za rok 2019. Konštatovala, že nezistila nedostatky v hospodárení so zve- 

renými verejnými finančnými prostriedkami. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu kontrolórky obce o ukonče- 

nej kontrole. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa,  

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

6. Prejednanie záverečného účtu  a celoročného hospodárenia obce za rok 2019 

 

Ekonóm obce Ing. Ján Kohútka informoval, že návrh záverečného účtu a celoročného 

hospodárenia obce za rok 2019 bol zverejnený v zákonnej lehote na internetovej 

stránke obce a v skrinke obecného úradu.  Taktiež poslanci OZ ho dostali k pripo- 

mienkovaniu spolu s pozvánkou na zasadnutie. K návrhu záverečného účtu vypra- 

covala stanovisko kontrolórka obce, ktorá odporúča poslancom OZ schváliť 

záverečný účet bez výhrad. Návrhom záverečného účtu sa zaoberala aj finančná 

komisia na svojom zasadnutí a doporučila ho schváliť. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce 

za rok 2019 bez výhrad. Zároveň schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia. 
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v sume 31.914,16 € - tvorba rezervného fondu v sume 30.433,82 € a tvorba fondu 

DHZ v sume 1.480,34 €. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, Magdaléma Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

7. Schválenie prijatia a čerpania úveru 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o nutnosti prijatia úveru na úhradu prác 

spojených s vybudovaním automatického  parkovacieho systému. Požiadali sme Prima 

banku o vypracovaniu návrhu úveru na sumu 35.000,00 €.  Bola možnosť vybrať 

splácanie na dobu úveru – navrhujeme vybrať  4 ročné splácanie – t.j. mesačne 

v sume 729,17€. Hlavná kontrolórka obce taktiež vypracovala stanovisko k dodržaniu 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 35.000,00 € poskytnutého 

zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina na účely 

zabezpečenie financovania investičných projektov – obstaranie parkovacieho sys- 

tému obce a spevnenej plochy na kontajnery pri OcÚ. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová Vladimír Froľa,  

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný: Ján Kvorka 

 

8. Úprava rozpočtu obce č. 4 

 

Ekonóm obce Ing. Ján Kohútka informoval poslancov OZ, že dostali spolu s pozván- 

kou na zasadnutie OZ aj návrh úpravy rozpočtu č. 4. Finančná komisia na svojom 

zasadnutí prejednala úpravu rozpočtu obce a doporučuje poslancom OZ jej schvá- 

lenie. Po úprave rozpočtu č. 4 bežné príjmy predstavujú 624.112,00 €, bežné výdavky 

po úprave predstavujú čiastku 623.946,00 €, kapitálové výdavky predstavujú 

sumu 165.905,00 €  a príjmové finančné operácie predstavujú 170.885,00 €  a vý-

davkové finančné operácie po úprave predstavujú 5.146,00 €– príloha č. 2 zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  úpravu rozpočtu obce č.4 a čerpanie rezervného 

fondu na dobudovanie detského ihriska, rekonštrukciu strechy hasičskej zbrojnice 

a projektovú dokumentáciu  na revitalizáciu verejného priestranstva. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová Vladimír Froľa,  

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 
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Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

9. Prejednanie zámeru prenájmu pozemku pre účel zriadenia dvoch predajných 

    stánkov s rýchlym občerstvením a mobilného stánku so suvenírmi 

 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti na zriadenie dvoch predajných 

stánkov s rýchlym občerstvením a mobilného stánku so suvenírmi. V diskusii 

poslanci navrhli postaviť viac rovnakých stánkov a tieto prenajímať. Zasadnutia 

OZ sa zúčastnil aj občan obce p. Jaroslav Leň, ktorý požiadal o postavenie 

mobilného stánku, ktorý vlastní a v tomto čase, keď sú zakázané organizovanie 

jarmokov, nemá kde predávať svoje výrobky. Starosta navrhol p. Leňovi, že 

bude môcť pracovať v obecnom stánku a tu predávať svoje výrobky. Táto možnosť 

mu nevyhovuje, nakoľko keď bude pracovať v predajnom stánku – nezvýši mu 

čas na výrobu suvenírov. Taktiež mu bola navrhnutá možnosť predaja suvenírov 

priamo doma z dvora. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu pozemku pre účel zriadenia dvoch 

predajných stánkov s rýchlym občerstvením. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť na zriadenie mobilného stánku 

so suvenírmi. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová Vladimír Froľa,  

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

10.  Rôzne a diskusia 

 

Starosta obce informoval o : 

 

- žiadosti p. Evy Mackovej o pevné osadenie reklamnej a informačnej tabule 

  

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Evy Mackovej na pevné osadenie 

reklamnej a informačnej tabule  

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 
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- multifunkčné ihrisko – hľadáme správcu ihriska z radov občanov obce bývajúcich 

  v blízkosti areálu ihriska. Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska dostali 

  poslanci k pripomienkovaniu. Doplnenie prevádzkového poriadku vykoná starosta 

  obce po pripomienkach od poslancov OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prerokovanie prevádzkového poriadku 

viacúčelového ihriska. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

- žiadosti MUDr. Jozefa Málika na odstránenie sociálnych zariadení v ATC pod Zá- 

   horím na vlastné náklady 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť na odstránenie sociálnych zaria- 

dení v ATC pod Záhorím   

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

- žiadosti na dotáciu pre TJ Družstevník Blatnica 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Blatnica 

v sume 3.500,00 € po doplnení položkovitého rozpočtu akcie v zmysle správy FK. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa,  

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

- rozvoze obedov pre občanov obce v čase koronavírusu – auto nám zapožičal 

  TURVOD a.s., ktorý nám ponúkol na odkúpenie auto Citroen Jumpy v zostatkovej 

   cene 1.500,00 €, ktoré môžeme zaplatiť na 3 splátky. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie motorového vozidla Citroen Jumpy 

od spoločnosti TURVOD a.s. Martin v sume 1.500,00 € 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa,  

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

 



 7 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

- doplnení uznesenia č. 9/2019, ktoré sa týka vybudovania vodovodu pre žiadateľa 

  J. Martvoňa, ktoré bolo odsúhlasené OZ zo dňa 28.01.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena pre J.M.Ma- 

nagement, s.r.o., Bjornsonova 4809/9, 036 01 Martin, IČO 45394687, zastúpenú 

konateľom Jurajom Martvoňom na rozšírenie verejného vodovodu, k.ú. Blatnica, 

parc. č. C-KN 823 a 798/2. 

Za hlasovali: Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

V diskusii vystúpil : 

 

občan obce     p. Jozef Ferenčík : 

 

 

požiadal o informáciu – či bola zverejnená na stránke obce výzva na cenovú ponuku 

k revitalizácii verejného priestranstva  

 

Na diskusný príspevok odpovedal starosta obce. 

 

 

6. Návrh na uznesenie  

 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli  schválené. 

 

Za hlasovali :  Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová,, Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Proti hlasovali : 0 

Neprítomný : Ján Kvorka 
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7.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť 

na zasadnutí OZ . 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Bágel 

 

 

 

Magdaléna Kozáková 

 

 

 

Zapisovateľ :  Miroslava Štanclová 
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Uznesenie č. 28/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter 

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka   

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 29/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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, Vladimír Froľa, 

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

a zapisovateľka zápisnice: Miroslava Štanclová 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka                                                                         

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 30/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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 

- správu zo zasadnutia finančnej komisie pri OZ zo dňa 12.6.2020 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 31/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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 2020 – doplnený o kontrolu 

odvodu dane z ubytovania od podnikateľských subjektov v obci za rok 2019 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  

           starosta obce 
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Uznesenie č. 32/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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 prebytok 

rozpočtového hospodárenia v sume 31.914,16 e zistený podľa ustanovenia § 10 

ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi- 

sov na : - tvorbu rezervného fondu : 30.433,82 € 

  - tvorbu fondu DHZ vytvoreného uzn. OZ č. 52/2017 v sume 1.480,34  

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

         

 

Uznesenie č. 33/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

použitie zostatku finančných operácií v sume 10.795,82 €, 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 v sume 10.795,82 €. 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková  
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proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný :  Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 34/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 35/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

prijatie a čerpanie úveru vo výške 35.000,00 € poskytnutého Prima bankou Slo- 

venska a.s., so sídlom Hodžova 11, Žilina, IČO 31 575 951 za podmienok dojed- 

naných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia financovania inves- 

tičných projektov – obstaranie parkovacieho systému obce a spevnenej plochy 

na kontajnery pri OcÚ 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 36/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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. 4 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 
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Uznesenie č. 37/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

čerpanie rezervného fondu na dobudovanie detského ihriska 2.000,00 €, rekonštruk- 

ciu strechy hasičskej zbrojnice 9.861,00 € + 280,00 € projektová dokumentácia 

k rekonštrukcii strechy a 550,00 € na projektovú dokumentáciu k vybudovaniu 

chodníka na revitalizáciu cintorína 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

        

   

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 38/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer prenájmu pozemku pre účel zriadenia dvoch predajných stánkov s rýchlym 

občerstvením 

    

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 
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Uznesenie č. 39/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť o prenájom časti parcely C-KN 153 na zriadenie mobilného stánku 

so suvenírmi 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 40/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

prerokovanie prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska. Doplnenie vykoná 

starosta obce po pripomienkach poslancov OZ. 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                starosta obce 
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Uznesenie č. 41/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

žiadosť p. Evy Mackovej na pevné osadenie reklamnej a informačnej tabule 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 42/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť na odstránenie sociálnych zariadení v ATC pod Záhorím 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                starosta obce 
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Uznesenie č. 43/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Blatnica v sume 3.500,00 € po doplnení 

položkovitého rozpočtu akcie v zmysle správy finančnej komisie 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 

 

Uznesenie č. 44/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zakúpenie motorového vozidla Citroen Jumpy v sume 1.500,00 € od spoločnosti 

TURVOD a.s. Martin 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 
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Uznesenie č. 45/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 15.6.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia OZ č. 9/2019 nasledovne : 

Obecné zastupiteľstvo v Blatnici schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena 

pre J.M. Management, s.r.o., Bjornsonova 4809/9, 036 01 Martin, IČO 45394687, 

zastúpenú konateľom Jurajom Martvoňom na rozšírenie verejného vodovodu, 

k. ú. Blatnica, parc. čísla reg. C-KN 823 a 798/2. 

             

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

Uznesenia boli  schválené. 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

 

Návrhová komisia : 

 

 

Ing. Jaroslav Bágel 

 

 

Peter Hajčík 

 

Miroslav Feriančik 
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