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Z á p i s n i c a 
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,   

konaného dňa 4.3.2019 

 
Číslo : 83 /2019              V Blatnici, 6.3.2019 

 

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 

 

Kontrolór obce  : Ing. Ľudovít Smik  

 

Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

P r o g r a m    z a s a d n u t i a   O Z : 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu 

2.   Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice 

3.   Kontrola plnenie uznesení z posledného OZ 

4.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 

5.   Prerokovanie žiadosti Ľ. Kozáka o stanovisko obce pre účel prevádzkovania 

      trvalého stánku na dlhodobý predaj 

6.   Úprava rozpočtu obce č. 1 

7.   Prejednanie zásad odmeňovania poslancov OZ 

8.   Schválenie VZN obce o umiestňovaní volebných plagátov 

9.   Prejednanie výšky miestnych obecných poplatkov 

10.  Prejednanie rekonštrukcie budovy turistickej ubytovne v areáli ATC pod Zá- 

       horím Blatnica  

11.  Schválenie nájomnej zmluvy obce s PD Gader Blatnica 

12. Rôzne a diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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 oboznámila 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 : Vladimír Froľa, Peter Hajčík a Ing. Jaros- 

lav Bágel, do návrhovej komisie boli navrhnutí : Magdaléna Kozáková a Oľga 

Fillová .  Za zapisovateľku bola určená : Miroslava Štanclová. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 

vateľku 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 obce konštatoval, že uznesenia boli 

splnené. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledné- 

ho 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 
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4.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

 Kontrolór obce Ing. Ľudovít Smik informoval poslancov, že po skončení roka 

musí podať obecnému zastupiteľstvu správu o vykonaných kontrolách za rok 2018. 

Rozsah kontrolnej činnosti bol určený plánom kontrol na I. a II. polrok 2018. Okrem 

týchto vypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 

2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. V roku 2018 sme neevidovali žiadnu 

sťažnosť od občanov obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2018. 

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. Prerokovanie žiadosti Ľ. Kozáka o stanovisko obce pre účel prevádzkovania 

    trvalého stánku na dlhodobý predaj 

 

 Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť Ľ. Kozáka o vydanie stano- 

viska obce k prevádzkovaniu stánku, ktorý je na Tenise. Parcela na ktorej je 

stánok postavený patrí Štátnym lesom Žilina, s ktorými má uzavretú nájomnú 

zmluvu. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec vydáva stano- 

visko k umiestneniu prevádzky v obci. Po diskusii poslancov OZ bol schvále- 

ný súhlas k umiestneniu prevádzky stánku. Zároveň požadujeme predložiť 

prevádzkový poriadok a zakomponovať v ňom podmienku v prípade konania 

sa obecnej akcie na Tenise sprístupniť túto budovu. 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením prevádzky stánku na Tenise 

pre žiadateľa Ľubomíra Kozáka. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : Oľga Fillová 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka 

 

6. Úprava rozpočtu obce č. 1 

 

 Poslanci OZ spolu s pozvánkami dostali k pripomienkovaniu aj návrh úpravy 

rozpočtu obce č. 1. Úpravou rozpočtu sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá nemá 

námietky k úprave rozpočtu. Bežné príjmy po úprave rozpočtu predstavujú čiastku 

545.936,00 €, bežné výdavky po úprave rozpočtu predstavujú 514.134,00 €, kapitálové 

výdavky po úprave rozpočtu predstavujú 9.500,00 € a príjmové finančné operácie 

po úprave rozpočtu predstavujú 7.498,00 € - príloha č. 1 zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 1. 

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 

 

7. Prejednanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o novele 

zákona o obecnom zriadení číslo  70/2018 Z.z., ktorá priniesla zmeny v odme- 

ňovaní poslancov OZ, členov komisii ako aj neposlancov. Nakoľko sme mali 

zásady odmeňovania, ktoré platili od roku 2010 navrhol na schválenie nové 

zásady odmeňovania, ktoré poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili – príloha č. 2. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 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 

 

8. Schválenie VZN obce o umiestňovaní volebných plagátov 

 

 Kancelária ZMOS listom upozornila na novelizáciu zákona č. 181/2014 Z.z. 

o volebnej kampani . Zmena sa týka najmä § 16 predmetného zákona. Z tohto 

ustanovenia vyplýva povinnosť obciam novelizovať VZN o vyhradení miest 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane. Návrh tohto VZN dostali poslanci 

k pripomienkovaniu a bol aj zverejnený na web stránke obce a v skrinke OcÚ 

- príloha č. 3. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce č. 1/2019 o vyhradení miest a usta- 

novení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných pries- 

transtvách počas volebnej kampane. 

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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9. Prejednanie výšky obecných poplatkov 

  

 V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zvýšenie 

miestnych obecných poplatkov za použitie nehnuteľných vecí z majetku obce. 

Jedná sa o poplatky za použitie Domu služieb, Domu smútku a vyhlásenie  

v miestnom rozhlase. Tieto poplatky sa nezvyšovali od roku 2013 a za tieto 

roky sa zvýšili ceny za spotrebu elektrickej energie, vody i plynu. V diskusii 

poslancov bolo navrhnuté určiť aj správcu budovy a vypracovať prevádzkový 

poriadok Domu služieb. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prehľad o výške miestnych obecných poplatkov 

za použitie nehnuteľných vecí z majetku 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 

 

 

10. Prejednanie rekonštrukcie budovy turistickej ubytovne v areáli ATC 

 

 Starosta obce v tomto bode informoval poslancov OZ o ponuke generál- 

neho riaditeľa TURVOD-u p. MVDr. Rastislava Zábronského o vybudovaní 

altánku s príslušenstvom, ktorý by vybudovali po zbúraní zdevastovanej turistickej 

ubytovne v areáli ATC. Stavba je kombinácia dreva a kameňa. 

Poslanci OZ dostali k pripomienkovaniu aj návrh nájomnej zmluvy – navrhli 

starostovi obce, aby túto zmluvu prekonzultoval s právnikom. Kontrolór obce 

upozornil, že nakoľko sa jedná o obecný majetok je potrebné zverejnenie zámeru 

nájmu parcely osobitým zreteľom a pri jej odsúhlasovaní 3/5 väčšinu poslancov. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu objektu s pozemkom a následnej 

rekonštrukcie budovy turistickej ubytovne v areáli ATC pod Záhorím 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 

 

 

11. Schválenie nájomnej zmluvy obce s PD Gader Blatnica 

 

 Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.1.2019 bol schválený 

číslom uznesenia 18/2019 návrh poslanca OZ p. J. Kvorku o prejednanie nájmu 

a podmienkach prenájmu obecných pozemkov rokovať na najbližšom zasadnutí OZ. 
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Všetci poslanci boli oboznámení s návrhom nájomnej zmluvy a zároveň ho jednohlasne 

odsúhlasili. Zámer prenájmu bol zverejnený v skrinke OcÚ a web stránke obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme obecných pozemkov 

medzi Obcou Blatnica a PD Gader 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 

 

12.  Rôzne a diskusia 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ : 

 

- o vypracovaní a podaní projektov - na kamerový systém obce a na multi- 

 funkčné ihrisko 

- o rokovaní s DI PZ na dopravné značenie a spomaľovače v obci 

- o vypiľovaní kríkov a stromov pri družstve smerom na Folkušovú. Čaká 

nás ešte vypiľovanie stromov na parkovisku pri Pamätníku SNP 

- o osadení drevenej vstupnej brány do Gaderskej doliny 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vypracovaní a podaní 

projektov, ako aj o dopravnom značení v obci a vypiľovaní kríkov a stromov. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie vstupnej brány do Gaderskej doliny. 

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 

 

 V diskusii vystúpili  : 

 

- poslanec OZ   Ing. Jaroslav Bágel 

  

požiadal starostu obce o prešetrenie krátkodobého výpadku elektrickej energie 

počas dňa v obci 

 

- poslanec OZ   Magdaléna Kozáková 

 

informovala, že práve vyšla na Ministerstve kultúry výzva na dotáciu na kroje, 

ktorú by bolo dobre podať a dotáciu využiť aj pre kroje pre školu aj škôlku 
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- občan obce    Igor Kempný 

 

požiadal opravu cesty smer Mošovce, kde pri jeho dome býva veľká kaluž 

na ceste. Zároveň vyslovil dotaz ohľadom financovania telovýchovnej jednoty, 

keďže v súčasnosti máme len jedno družstvo, či financie ktoré dostanú z rozpočtu 

obce – aspoň časť by nemohli použiť na opravu oplotenia resp. šatne. 

 

- občan obce    Margita Froľová 

 

požiadala o opílenie lipy na cintoríne 

 

- občan obce    Anna Červeňová 

 

navrhla, že by bolo dobré v obci označiť dopravnými značkami smer jazdy do Gader- 

skej doliny 

 

- poslanec OZ   Vladimír Froľa 

 

informoval, že  sme postúpili do užšieho výberu na finančný príspevok v Trim Leaderi 

na vybudovanie detského ihriska  a zároveň vyslovil dotaz kde sa budú dávať opí- 

lené konáre zo stromov 

 

- občan obce    Jozef Ferenčík 

 

vyslovil dotaz kde bude umiestnené detské ihrisko a kto bude píliť stromy. Zároveň 

sa opýtal či futbalisti majú založené občianske združenie a využívajú 2% z dane 

 

- občan obce    Želmíra Geisbacherová 

 

navrhla, aby obec dala vyčistiť výpust rabníka 

 

 

Na diskusné príspevky odpovedal starosta obce. 

 

13. Návrh na uznesenie  

 

Predsedníčka  návrhovej komisie predložila  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli jednohlasne schválené. 

 

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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10.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť 

na tomto  zasadnutí OZ .  

 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Vladimír Froľa 

 

 

Peter Hajčík 

 

 

Ing. Jaroslav Bágel 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka : 

 

Miroslava Štanclová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


