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

konaného dňa 10. októbra 2022 

 
Číslo : 361/2022              V Blatnici, 12.10.2022 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

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

 

Neprítomní poslanci OZ :    Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

Kontrolórka obce :  Mgr. Silvia Zacharová 

 

Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. 

 

R o k o v a n i e 
 

1. Zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal 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 schôdze, ktorý bol poslancom doručený elektronicky, zároveň bol 

zverejnený pre verejnosť na web stránke obce a v skrinke obecného úradu. 

Taktiež oboznámil prítomných, že zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle 

rokovacieho poriadku vyhotovené audiozáznamy dostupné na web stránke obce 

a rokovanie OZ je zároveň vysielané online. 

 

Program  zasadnutia  O Z : 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu 

2.   Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice 

3.   Správa hlavnej kontrolórky obce o ukončených kontrolách 

4.   Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu OZ 

5.   Rôzne a diskusia 

6.   Návrh na uznesenie 

7.   Záver 

 

Poslanec OZ pred hlasovaním za program zasadnutia navrhol doplniť program 

o žiadosť o navýšenie príspevku pre DHZ a TJ Družstevník Blatnica z rozpočtu 

obce  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený 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 a Miroslav Feriančik, 

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

Bágel. Za zapisovateľku bola určená : Miroslava Štanclová. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 

vateľa zápisnice zo zasadnutia  OZ. 

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

Feriančik, Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

3. Správa hlavnej kontrolórky obce o ukončených kontrolách 

 

Kontrolórka obce Mgr. Silvia Zacharová informovala poslancov OZ o ukončených 

kontrolách. Prvá kontrola sa týkala kontroly vybratých pokladničných dokladov 

za rok 2021. Kontrolou bolo zistené, že  nedošlo k porušeniu zákona o finančnej 

kontrole, limit pokladne nebol prekročený a neboli zistené žiadne nezrovnalosti vo 

vedení pokladne. 

Druhá kontrola bola zameraná na kontrolu kapitálových príjmov a výdavkov za roky 

2019-2022. Kontrolou bolo zistené, že nedošlo k porušeniu zákona o účtovníctve, 

o finančnej kontrole a rozpočtových pravidlách verejnej správy, VZN obce ako aj 

Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Blatnica. 

V diskusii poslancov OZ k ukončeným kontrolám p. Fillová vyslovila dotaz ohľa- 

dom ATC. Odpovedala jej kontrolórka obce, že sa jedná o odpísaný majetok 

a preto poslanci navrhli vykonať kontrolu inventarizácie majetku za roky 2019–2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy o ukončených kontrolách hlavnej 

kontrolórky obce. 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík 
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proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :  Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

4. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu OZ 

 

Starosta obce v tomto bode programu informoval poslancov OZ, ktorý dostali spolu 

s pozvánkou aj protest prokurátora k zrušeniu uznesení OZ a je potrebné do 60 dní sa 

k protestu vyjadriť. Sú dve možnosti : 

- buď sa vyhovie protestu prokurátora, 

- alebo nevyhovie sa protestu prokurátora a prokurátor je oprávnený podať správnu 

   žalobu na príslušný okresný súd. 

Poslanci OZ boli požiadaní o svoje vyjadrenie : 

Ing. Jaroslav Bágel vyslovil názor, že si myslí, že OZ nepochybilo v ničom. Žiadosť 

bola prejednaná na zasadnutí OZ, bol schválený zámer predaja požadovaných parciel 

ako parciel s osobitným zreteľom, nakoľko parcely sú oplotené a využívajú ich vlastní- 

ci. Zámer bol zverejnený na web stránke obce aj v skrinke obecného úradu. Nakoľko 

sa vlastníčky spolu nedohodli o odkúpení parciel – poslanci OZ navrhli a schválili uzatvo- 

riť kúpnu zmluvu so žiadateľkou Mgr. Vierou Miklerovou s tým, že druhej žiadateľke 

bude zriadené vecné bremeno na  právo prechodu k rodinnému domu. Protest pro- 

kurátorky skúma krajský prokurátor. Poslanec OZ Peter Hajčík sa opýtal p. Bágla 

odkiaľ má túto informáciu, nakoľko nikto iní o tejto skutočnosti nevie. Odpovedal, 

že zo zainteresovanej strany. Zároveň podotkol, že je potrebné sa pohnúť ďalej, nakoľ- 

ko blokujeme iných záujemcov, ktorí majú podané žiadosti o odkúpenie časti obecných 

parciel. 

Bolo vyhlásené hlasovanie za zrušenie uznesenia OZ tak, ako to navrhla okresná 

prokurátorka. 

Za hlasovali : 0 

Proti hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Miroslav Feriančik 

Zdržali sa hlasovania : Peter Hajčík, Vladimír Froľa 

Neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje protest prokurátora o zrušení uznesenia OZ. 

           

5. Schválenie navýšenia financií pre DHZ a TJ Družstevník Blatnica z rozpočtu obce 

 

Poslanec OZ p. Miroslav Feriančik požiadal o navýšenie rozpočtu pre DHZ Blatnica  

vzhľadom k zvyšujúcim sa cenám energii a PHM a pre TJ Družstevník Blatnica 

k svojej činnosti na ukončenie jesennej časti súťaže. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácie pre DHZ Blatnica v čiastke 

3.000,00 € a pre TJ Družstevník Blatnica v čiastke 3.000,00 € v roku 2022. 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík 
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proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :  Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

6. Rôzne a diskusia 

 

V tomto bode starosta obce informoval o : 

 

- získaných financiách na zakúpenie traktora z podaného projektu, o prácach 

  na prístavbe – rozšírenie kapacity materskej školy, ako aj o podanom projekte 

  na zberný dvor 

 

 V diskusii poslancov OZ  vystúpili : 

 

poslanec OZ    p. Miroslav Feriančik 

 

vo svojom príspevku požiadal : 

 

-  o vysvetlenie prečo nie je možné ukladať stavebný odpad na skládku Závoz, aby 

   občania nezačali vytvárať čierne skládky 

-  o vybudovanom chodníku v cintoríne – kto preberal tieto stavebné práce, nakoľko 

    si myslí, že dlažba je nekvalitne položená, obrubníky sú osadené krivo 

-  kde sa použili financie z MAS v roku 2018-2019, ktoré mali byť použité na opravu 

   cesty (vládna ulica) 

- znovu požiadal o miestnosť pre mládež – klubovňu 

- informoval sa o prevádzke multifunkčného ihriska v obci 

 

 

poslanec OZ    Ing. Jaroslav Bágel 

 

informoval sa o tom, či je v škôlke rozobratý vstupný chodník, nakoľko treba 

dodržať bezpečnosť rodičov a hlavne detí navštevujúcich MŠ 

 

Na všetky otázky odpovedal poslancom starosta obce. 

 

občan obce     p. Jozef Koša 

 

informoval poslancov, že Urbársko-lesovlastnícke a pasienkové spoločenstvo 

poskytne materiál (drevo) na výstavbu altánku na ihrisku, ale treba počítať, že 

je potrebné zakúpiť krytinu (plech) a to nebude malá suma, nakoľko cena za plech 

stále stúpa a preto treba s financiami narábať opatrne a šetrne 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :  Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

7. Návrh na uznesenie 

 

 Predseda návrhovej komisie predložil poslancom OZ návrhy na uznesení, 

ktoré boli schválené. 

 

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

Hajčík 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

          starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 
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Uznesenie č. 39/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 10.10.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

program zasadnutia OZ s doplnením podľa návrhu poslanca OZ 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 40/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 10.10.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

overovateľov zápisnice : Oľga Fillová a Miroslav Feriančik, 

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

a zapisovateľa zápisnice: Miroslava Štanclová 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 
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Uznesenie č. 41/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 10.10.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

berie na vedomie 

 

- správy o ukončených kontrolách hlavnej kontrolórky obce 

- diskusné príspevky poslancov obecného zastupiteľstva a občana obce 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík  

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

Uznesenie č. 42/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 10.10.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

- vykonanie kontroly hlavnej kontrolórky obce  na inventarizáciu majetku za roky 

 2019-2021 v najbližšom období 

 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík  

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 
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Uznesenie č. 43/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 10.10.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

neschvaľuje 

 

protest prokurátora k zrušeniu uznesení OZ 

 

Výsledok hlasovania : 

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

proti : Peter Hajčík, Vladimír Froľa 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 44/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 10.10.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

navýšenie dotácie pre DHZ Blatnica v sume 3.000,00 € a pre TJ Družstevník 

Blatnica v sume 3.000,00 € - v roku 2022 

 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík  

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 
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      . 

          

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené. 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Hajčík 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

               starosta obce 

 

 

 

 

Návrhová komisia : 


