
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Z á p i s n i c a 
z  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,   

konaného dňa 28.01.2019 

 
Číslo : 20 /2019              V Blatnici, 29.1.2019 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

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

Magdaléna Kozáková, 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, zloženie sľubu poslanca OZ, schválenie programu 

2.   Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice 

3.   Rozšírenie verejného osvetlenia v obci a umiestnenie nabíjacej stanice 

      pre elektromobily 

4.   Prehodnotenie účelu dotácie z občianskeho združenia MAS 

5.   Rozšírenie parkoviska a vybudovanie parkovacieho systému 

6.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

7.   Informácia o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra obce 

8.   Prejednanie : 

- žiadosti J. Martvoňa na rozšírenie verejného vodovodu 

- žiadosti SHMÚ na umiestnenie meteostanice na školskom dvore 

- nedoplatku na spotrebe elektrickej energie  pre TJ za rok 2018 

- zámeru umiestnenia multifunkčného športového ihriska v obci 

- príspevku pre centrá voľného času 

9.   Informácia o súčasnom stave autokempingu, kaštieľa, kúrie a priľahlých    

       pozemkov  

10.  Schválenie zriaďovacej listiny DHZO   

11.  Návrh na zrušenie obecnej knižnice 

12.  Schválenie poslanca OZ za člena Rady MŠ a Rady ZŠ 

13. Rôzne a diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. 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 100 % 

účasti poslancov bolo právoplatné pre jeho rokovanie a prijatie uznesení v zmysle 

zákona o obecnom zriadení. Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj p. Miroslav Feriančik, 

ktorý z dôvodu výkonu práce v zahraničí nebol prítomný na ustanovujúcom zasad- 

nutí OZ a tak na tomto zasadnutí zložil do rúk starostu obce sľub poslanca  Starosta 

obce oboznámila poslancov OZ s programom  zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený poslanec zastupiteľstva p. Miroslav 

Feriančik zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ . 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program  zasadnutia  OZ. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 

  

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

roslav  Feriančik, do návrhovej komisie boli navrhnutí : Vladimír Froľa, Ján 

Kvorka a Ing. Jaroslav Bágel. 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, Miroslav Feriančik, Vladimír 

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

3.  Rozšírenie verejného osvetlenia v obci a umiestnenie nabíjacej stanice 

     pre elektromobily 

 

 V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe 

rozšírenia verejného osvetlenia v obci vzhľadom k tomu, že obec sa rozrastá a je 

potrebné rozšíriť VO približne o 51 svietidiel. Ponuku na rozšírenie verejného 

osvetlenia nám dala SSE a.s. Žilina. Po preskúmaní ponuky sme dospeli k záveru, 

že tento návrh by sme preplatili a svietidlo by nás vyšlo cca 4.000,-- €. Po rozpra- 
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ve poslancov sa tento bod programu berie na vedomie s tým, že sa oslovia 

firmy, ktoré nám vypracujú cenovú ponuku na rozšírenie verejného osvetlenia 

v obci. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozšírenie verejného osvetlenia v obci 

a umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

4. Prehodnotenie účelu dotácie z občianskeho združenia MAS 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe prehodnotenia účelu 

použitia dotácie z občianskeho združenia MAS. Každá obec združená v tomto 

občianskom združení získa 25.000,-- €. Táto dotácia mala byť použitá na re- 

konštrukciu miestnej komunikácie tzv. vládnej uličky. Keďže rozpočtované ná- 

klady na rekonštrukciu MK mali byť vo výške 100.000,-- € a obec momentálne ne- 

disponuje s takými financiami, starosta obce navrhol poslancom OZ na zmenu 

účelu použitia dotácie z MAS. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prehodnotenie účelu dotácie z občian- 

skeho združenia MAS. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

5. Rozšírenie parkoviska a vybudovanie parkovacieho systému 

 

 V rokoch 2017 a 2018 sme získali výberom parkovného financie do rozpočtu 

obce, ale po skúsenostiach z týchto rokov je potrebné uvažovať o rozšírení parko- 

viska na parc. č 153 a vybudovaním parkovacieho systému. Máme predbežnú ponuku 

spoločnosti, ktorá by vybudovala parkovací systém približne v cene 25.000,00 € s tým, 

že obec by 4 roky splácala tento záväzok. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer rozšírenia parkoviskana parc. č. 153 

a vybudovanie  parkovacieho systému. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 
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Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

 

 Hlavný kontrolór obce informoval poslancov o návrhu plánu práce 

na I. polrok 2019, ktorý bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote v skrinke 

obecného úradu aj na internetovej stránke obce. Zároveň podotkol, že v mesia- 

ci máj 2019 mu končí volebné obdobie a bude potrebné vykonať novú voľbu 

kontrolóra obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra obce na 

I. polrok 2019. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

7. Informácia o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra obce 

 

 V tomto bode programu predniesol hlavný kontrolór obce poslancom OZ 

dve správy o ukončených kontrolách za rok 2017. Týkali sa kontroly bežných 

výdavkov ochrana pred požiarmi a bežné výdavky na činnosť materskej školy 

a školskej jedálne. Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky boli použité 

účelne, hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce 

o ukončených kontrolách za rok 2017. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

8. Prejednanie : 

 

- žiadosti Juraja Martvoňa na rozšírenie verejného vodovodu, ktorý bude 

 financovať z vlastných prostriedkov a odovzdá ho TURVOD-u 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Juraja Martvoňa na rozšírenie 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

  

- žiadosť SHMÚ na umiestnenie meteostanice na školskom dvore pri ceste 

smer Mošovce. Po diskusii bolo navrhnuté stretnutie pracovníkov SHMÚ 

a starostu obce k prejednaniu podmienok zmluvy 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o umiestnenie meteostanice 

na školskom dvore na základe žiadosti SHMÚ 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

 -  nedoplatku na spotrebe elektrickej energie za rok 2018 pre telovýchovnú 

    jednotu vo výške 1.533,00 €. Po diskusii bolo navrhnuté vyžiadať od SSE 

    graf spotreby 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nedoplatok na spotrebe elektrickej 

energie za rok 2018 pre TJ 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

- zámer umiestnenia multifunkčného športového ihriska v obci - starosta obce 

informoval, že Úrad vlády SR zverejnil výzvu na podanie žiadosti, keďže 

škola nemá telocvičňu - navrhol podať žiadosť na multifunkčné športové 

ihrisko, ktoré by bolo umiestnené na školskom dvore a deti by ho mohli 

využívať aj na hodine telesnej výchovy. V diskusii vystúpil poslanec OZ 

p. Ján Kvorka, ktorý poukázal, že obec už 2-krát mala možnosť výstavby 

tohto ihriska, ale vždy to padlo kvôli jeho umiestneniu. Zároveň podotkol, 

že sú to už posledné výzvy na ihriská a bolo by dobré získať ho pre našu 

obec. Ihrisko má všestranné využitie – v zime na klzisko a na jar až v je- 

sení na rôzne loptové hry. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie multifunkčného športového 

ihriska na školskom dvore parc. číslo 440/1. 
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Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Vladimír Froľa, 

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržal sa hlasovania : Oľga Fillová 

Neprítomný : 0 

 

- príspevky pre centrá voľného času, ktoré sa odsúhlasuje každý rok. 

V tomto roku bol zvýšený príspevok v podielových daniach a tak navrhu- 

jeme zvýšiť príspevok zo 40,00 € na 50,00 € na jedno dieťa. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na 1 dieťa vo veku 6 až 15 rokov 

vo výške 50,00 €  pre centrá voľného času na rok 2019. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

9. Informácia o súčasnom stave autokempingu, kaštieľa a priľahlých pozemkov 

    a kúrie 

 

 Starosta obce v tomto bode informoval o zlom stave autokempingu. Chatky 

aj hlavnú budovu zničili vandali – je to v prešetrovaní polície. Kaštieľ s priľahlými 

pozemkami sú vo vlastníctva ÚĽUV-u a kúria je Slovenského národného múzea. 

V súčasnosti nie je zverejnený zámer odpredaja prebytočného majetku týchto neh- 

nuteľností. Starosta navštívil predsedníčku ŽSK a dohodol sa o spoločnej návšteve  

ministerky kultúry, ktorej predložia návrh na využitie areálu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave autokempingu, 

kaštieľa, kúrie a priľahlých pozemkov. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

10. Schválenie zriaďovacej listiny DHZO 

 

 Po vykonanej kontrole dokladov týkajúcich sa dobrovoľného hasičského 

zboru obce bolo zistené, že obec nemá vypracovanú a schválenú zriaďovaciu 

listinu dobrovoľného hasičského zboru obce.  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriaďovaciu listinu DHZO Blatnica. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka.   

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

11. Návrh na zrušenie obecnej knižnice 

 

 V tomto bode programu starosta obce informoval, že obecná knižnica 

nemala v roku 2018 žiadneho čitateľa. Náklady na činnosť knižnice predstavujú 

sumu 1.021,63 €. Je všeobecne známe, že väčšina ľudí využíva internet na čítanie 

digitálnych kníh a preto sa knižnica nevyužíva.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie obecnej knižnice. 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  

Proti hlasovali : Ján Kvorka 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

12. Schválenie poslanca OZ za člena Rady MŠ a Rady ZŠ 

 

 V predošlom volebnom období bol za poslanca OZ do Rady MŠ a Rady ZŠ 

schválený súčasný starosta obce – vznikla potreba navrhnutia a následne odsú- 

hlasenia nového poslanca OZ za člena Rady MŠ a Rady ZŠ. Za člena bola 

navrhnutá poslankyňa OZ p. Oľga Fillová. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poslanca OZ p. Oľgu Fillovú za člena Rady MŠ 

a člena Rady ZŠ. 

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : Oľga Fillová 

Neprítomný : 0 

  

13.  Rôzne a diskusia 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ : 

 

- o výťažku z vianočného jarmoku získaného od DHZ darovacou zmluvou 

1.131,13 €, ktorý bude použitý na opravu amfiteátra 

- o padaní projektu zamestnanca Vladimíra Froľu v Trim Leaderi Košťany 

 nad Turcom na detské ihrisko pre malé deti 
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- o určení správcu obecných budov – stal sa nim pracovník  Juraj Svitek 

-  o zverejnení návrhu na prenájom obecných pozemkov a následne uzavretia 

    zmluvy o nájme s PD Gader Blatnica 

V diskusii k tomuto bodu podal procedurálny návrh poslanec OZ p. Ján Kvorka, 

ktorý navrhol poslancom OZ, aby sa podrobne oboznámili s návrhom na prenájom 

a podmienkach nájmu obecných pozemkov a na najbližšom zasadnutí rokovali  

o jeho schválení. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh p. Jána Kvorku o prejednanie nájmu 

a podmienkach nájmu obecných pozemkov na najbližšom zasadnutí OZ. 

Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Miroslav Feriančik, Peter Hajčík, 

Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková 

Neprítomný : 0 

 

 V diskusii vystúpili  : 

 

- poslanec OZ   p. Miroslav Feriančik : 

  

požiadal o kompenzáciu za náklady vzniknuté spotrebou plynu v požiarnej zbrojnici, 

nakoľko sa miestnosť využíva na hranie stolného tenisu a tiež sa hralo divadlo  

 

- občianka  obce   p. Viera Rantová : 

 

požiadala o rozšírenie kanalizácie aj do časti obce Priehrada, kde sú novopostavené 

rodinné domy 

 

- občan obce    p. Martin Műller : 

 

požiadal o komplexné riešenie parkovania motorových vozidiel v obci – aj v časti 

obce Sebeslavce, kde ľudia parkujú po okraji miestnej komunikácie a tým nie je 

možné dodržanie bezpečnej cestnej premávky 

 

- riaditeľka ZŠ   Mgr. Vlasta Sekerková : 

 

vyslovila názor na inú predstavu využitia školského dvora – jeho otvorením a vy- 

užitím vybudovaných preliezok, hojdačiek  a pieskoviska pre malé deti. Zároveň  

požiadala o využitie priestorov v ATC na poriadanie lukostreleckých pretekov 

 

- občan obce    p. Jozef Ferenčík : 

 

vyslovil dotaz na cenu multifunkčného ihriska 

Starosta obce  ho informoval o spôsobe financovania ihriska. 
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multifunkčného športového ihriska. 

 

- občan obce     p. Jozef Koša : 

 

oboznámil poslancov OZ o novele zákona o pozemkovom spoločenstve, ktoré 

pre svoju činnosť potrebuje umiestniť poštovú schránku na niektorú obecnú 

budovu a zároveň požiadal o pridelenie miestnosti na schôdzkovú činnosť, 

nakoľko pre činnosť pozemkového spoločenstva už nemôže používať miestnosť 

v svojom rodinnom dome a v korešpondencii nesmie figurovať ani jeho číslo domu. 

 

Po diskusii bolo navrhnuté umiestnenie poštovej schránky na budove obecného 

úradu, ako aj poskytnutie zasadačky OcÚ na schôdzkovú činnosť pozemkového 

spoločenstva. 

 

 

- pracovník obce    p. Juraj Svitek :  

 

požiadal o upozornenie občanov, aby parkovali svoje motorové vozidlá vo svojich 

dvoroch, nakoľko mu prekážajú pri odhrňaní snehu. Taktiež požiadal o vybudovanie 

parkovacích miest pre personál MŠ 

 

 

- občan obce      p. Ján Čillo : 

 

vyslovil dotaz ohľadom autokempingu a jeho využitia v budúcnosti 

 

 

14. Návrh na uznesenie  

 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli jednohlasne schválené. 

 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 
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10.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakovala poslancom OZ za účasť 

na tomto  zasadnutí OZ .  

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Magdaléna Kozáková 

 

 

Oľga Fillová 

 

 

Miroslav Feriančik 

 

 

 

 

Zapisovateľka : 

 

Miroslava Štanclová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


