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

konaného dňa 17.02.2020 

 
Číslo : 77/2020              V Blatnici, 24.02.2020 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

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

 

Neprítomní poslanci OZ :   Magdaléna Kozáková, 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.   Prejednanie možného prihlásenia obce do OOCR Turiec 

5.   Prejednanie dotácie z PPA projektov 

6.   Schválenie návratnej finančnej výpomoci na prevádzkové náklady MAS Turiec 

7.   Prejednanie žiadosti M. Lettricha 

8.   Úprava rozpočtu obce č. 1 

9.   Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 

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 

k nadpolovičnej účasti poslancov bolo právoplatné pre jeho rokovanie a prijatie 
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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, Vladimír Froľa, Oľga Fillová,  

Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  Magdaléna Kozáková, 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, Vladimír Froľa, Oľga Fillová, 

Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, 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, Vladimír Froľa, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová,  

Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

4. Prejednanie možného prihlásenia obce do OOCR Turiec 

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ o možnosti pripojenia obce do oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Turiec. Jej členmi sú mestá Martin i Turčianske 

Teplice  a viaceré obce. Cieľom tejto organizácie je vytvorenie spoločných pro- 

jektov, kultúrnych podujatí a pod. Ročný členský príspevok by bol 300,00 €. 

Poslanci OZ navrhli zobrať tento bod na vedomie s tým, že si preštudujú stanovy 

tohto združenia a na najbližšom zasadnutí OZ sa k tomu bodu vyjadria.  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie možné prihlásenie obce do OOCR Turiec. 

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

Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

5. Prejednanie dotácie z PPA projektov 

 

V tomto bode starosta obce informoval poslancom o možnosti cez MAS Turiec, ktorej 

sme členmi o výzve z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na revitalizáciu verejného 

priestranstva – môžeme požiadať 35.000,00 €. Zároveň navrhol, aby sme podali žia- 

dosť a využili tieto financie na zveľadenie verejného priestranstva na miestnom cin- 

toríne. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o dotáciách z PPA projektov. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu na využite k revitalizácii 

časti pozemkov v priestore cintorína. 

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

Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

6. Schválenie návratnej finančnej výpomoci na prevádzkové náklady MAS Turiec 

 

Na valnom zhromaždení MAS –ky sa dohodli členovia tohto združenia (t.j. aj naša 

obec) o poskytnutie návratného finančného príspevku na prevádzkové náklady MAS 

v sume 1.020,00 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návratnú finančnú výpomoc na prevádzkové 

náklady MAS Turiec. 

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

Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

7. Prejednanie žiadosti Martina Lettricha 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva predložil svoju žiadosť p. Martin Lettrich, 

ktorý oboznámil poslancov OZ o žiadosti na  prenájom časti obecnej parcely parc. 

číslo 153. Tu by chcel cez letné mesiace umiestniť predajný gastro stánok s rýchlym 

občerstvením. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu cestou výberového konania 

na prenájom časti obecného pozemku parc. číslo 153 k.ú. Blatnica. 

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

Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

8. Úprava rozpočtu obce č. 1 

 

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

kou na zasadnutie OZ aj návrh úpravy rozpočtu č. 1. K návrhu úpravy rozpočtu 

sa vyjadril aj predseda finančnej komisie p. Peter Hajčík. Finančná komisia na svo- 

jom zasadnutí prejednala úpravu rozpočtu obce č. 1 – bežné príjmy po úprave 

predstavujú 600.291,00 €, bežné výdavky po úprave predstavujú čiastku 603.178,,00 €, 

kapitálové výdavky predstavujú sumu 102.194,00 €  a príjmové finančné operácie 

predstavujú 106.947,00 € a výdavkové finančné operácie po úprave predstavujú 

1.500,00 € - komisia súhlasí s úpravou rozpočtu obce – príloha č. 1 zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  úpravu rozpočtu obce č. 1. 

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

Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

9. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

V tomto bode programu Mgr. Silivia Zacharová hlavná kontrolórka obce informo- 

vala o vykonaných kontrolách, ktoré vykonala na základe schváleného plánu 

kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019. Spolu boli vykonané za rok 2019 

4 kontroly a bolo konštatované, že finančné prostriedky boli účelovo použité 

v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtovníctve obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrol- 

nej činnosti za rok 2019. 

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

Peter Hajčík  

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 
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10.  Rôzne a diskusia 

 

Starosta obce informoval o : 

 

-  vypracovaní a podaní 3 projektov a to : 

1. na vybudovanie infocentra pri bráne do Gaderskej doliny 

2. udržanie kultúrneho dedičstva – výroba a osadenie pamätných tabúľ po obci 

3. Deň detí Turca 

-  nájomná zmluva na kaštieľ a jeho areál je na podpise na ministerstve financií 

-  dňa 28.2.2020 sa uskutoční na obecnom úrade stretnutie s pracovníkmi 

   TURVOD-u z Martina a občanmi, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu 

-  čakáme na rokovanie s SPF – ohľadom cesty do Priehrady a areálu ihriska 

-  územný plán obce – vyzvať Ing. arch. V. Šottníkovú na spoločné stretnutie 

   (v prípade jej nezáujmu osloviť iného architekta na ÚPN) 

-  činnosti v oblasti kultúry – po obci kolujú mylné informácie, že pre rôzne 

    kultúrne akcie obec na svoju činnosť si musela zobrať úver. Táto informácia 

    je nie pravdivá – na akciách sme neboli nikdy v strate. Tohto roku nás čakajú 

    významné kultúrne akcie ako Deň detí Turca, chceli by sme  v budúcnosti vybu- 

    dovať bránu v spolupráci s ULPS do Blatnickej doliny , ale najväčšia akcia je osla- 

    va 790. výročia založenia obce, ktorá sa bude konať v júni.  

 

V diskusii vystúpili : 

 

poslanec OZ   Miroslav Feriančik : 

 

požiadal starostu obce o opravu komunikácii pri RD p. Klimasovej a Uhliarikovej, 

kde počas daždivého počasia sa vytvoria veľké kaluže. Po obhliadke obce vyslovil 

názor, že nie je možné vybudovanie chodníka po celej obci a navrhol, či by nebolo 

možné ťažiť piesok v Pieštine – aspoň pre občanov obce 

 

 poslanec OZ   Vladimír Froľa : 

 

vyslovil dotaz ohľadom rozšírenia verejného osvetlenia v obci 

 

 občan obce    Jozef Ferenčík : 

 

upozornil, že je potrebné riešiť parkovanie motorových vozidiel po obci 

 

 občan obce    Martin Muller : 

 

navrhol, či by nebolo vhodné umiestnenie stánkov a infocentra priamo v parku 

za pamätníkom 

 

Na diskusné príspevky odpovedal starosta obce. 
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6. Návrh na uznesenie  

 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli  schválené. 

 

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

Peter Hajčík  

Zdržali sa hlasovania : 0 

Proti hlasovali : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

7.   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 

 

 

 

Vladimír Froľa 

 

 

 

Zapisovateľ :  Miroslava Štanclová 

 

 

 


