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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,   konaného 

dňa 27. júna 2022  

 
  

Číslo : 234/2022                    V Blatnici, 29.6.2022  

  

Prítomní poslanci OZ :  

  

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

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka  

  

Neprítomný poslanec OZ :    0  

  

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 100 % 

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. Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2021  

4. Úprava rozpočtu obce č.2 a 3  
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5. Schválenie bankového úveru na revitalizáciu verejného priestranstva       a 

obstaranie Prónayovskej kúrie a kaštieľa  

6. Prejednanie žiadosti o dotáciu pre ECAV a.v. Blatnica  

7. Prejednanie výšky príspevku pre deti navštevujúce centrá voľného času  

8. Schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 9.   

Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, určenie volebných       

obvodov a schválenie pracovného úväzku starostu obce  

10. Prejednanie zámeru odpredaja časti obecnej parcely pre žiadateľa  

      Ing. Petra Špánika 11. Prejednanie 

žiadosti občana p. Jána Hríba  

12. Rôzne a diskusia  

13. Návrh na uznesenie  

14. Záver  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia  OZ  .  

Za hlasovali : Peter Hajčík  

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

Froľa, Ján Kvorka, Magdaléna Kozáková  

Zdržali sa hlasovania : 0  

Neprítomný:  0  

  

Za poslancov OZ vystúpil Ing. Jaroslav Bágel, ktorý požiadal o úpravu programu 

OZ o body :  

- prejednanie Kúpnej zmluvy pre Mgr. Vieru Miklerovú  

- úpravu rozpočtu pre TJ Družstevník Blatnica  

Poslanec OZ Miroslav Feriančik požiadal taktiež o doplnenie programu :  

- navýšenie rozpočtu pre DHZ Blatnica  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program zasadnutia OZ.  

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

Froľa, Ján Kvorka, Magdaléna Kozáková  

Proti hlasovali : 0  

Zdržali sa hlasovania : Peter Hajčík  

Neprítomný:  0  

  

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa  
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Za overovateľov zápisnice boli určení  :  Ing Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Peter 

Hajčík a Miroslav Feriančik,  do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Magdaléna  

Kozáková, Ján Kvorka a Oľga Fillová.  

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, Magdaléna Kozáková , Ján Kvorka  

Proti hlasovali : 0 Zdržali 

sa hlasovania : 0  

Neprítomný : 0  

  

  

3. Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2021  

  

Starosta obce informoval poslancov OZ, že návrh záverečného účtu obce za rok 

2021 dostali s pozvánkou na zasadnutie k pripomienkovaniu. Tento návrh bol 

taktiež v zákonnej lehote zverejnený v skrinke obecného úradu a na stránke obce. 

Návrhom záverečného účtu hospodárenia obce sa zaoberala aj finančná komisia.  

Jej predseda p. Peter Hajčík doporučil OZ schváliť záverečný účet obce za rok 

2021 bez výhrad. K záverečnému účtu svoje stanovisko predniesla aj kontrolórka 

obce s tým, že doporučuje poslancom OZ schváliť celoročný rozpočet obce za rok 

2021 bez výhrad. Návrh záverečného účtu obce je príloha č. 1 tejto zápisnice.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad.  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

4. Úprava rozpočtu obce č. 2 a 3  

  

Predseda finančnej komisie oboznámil poslancov OZ s úpravou rozpočtu č. 2, ktorá 

sa týkala len presunov financií v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu obce. V 

úprave č. 3 sa bežné príjmy zvyšujú na sumu 722.475,00 € a bežné výdavky na su- 

mu 731.865,00 €, kapitálové príjmy predstavujú sumu 480,00 €, kapitálové výdavky 

sa zvyšujú na sumu 31.188,00 €, príjmové finančné operácie po úprave predstavujú 
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sumu 54.848,00 € a výdavkové finančné operácie sumu 8.750,00 € - príloha č. 2 a 3 

tejto zápisnice.   

                          

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 2 a schvaľuje úpravu 

rozpočtu obce č. 3. Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

5. Schválenie prijatia bankového úveru na revitalizáciu verejného priestranstva a 

obstaranie Prónayovskej kúrie a kaštieľa  

  

V tomto bode programu starosta obce oboznámil poslancov OZ o revitalizácii 

verejného priestranstva na cintoríne – ide o refundovaný grant v sume 35.000 €, 

ktorý sme získali od PPA. Tým, že Pronayovský kaštieľ a kúriu by sme mali od 

štátu výhodne odkúpiť sú tiež potrebné financie na vyplatenie a tak by sme 

požiadali Prima banku Slovensko o úver v sume 26.500,00 €. Stanovisko k prijatiu 

úveru predniesla aj kontrolórka obce.  

V diskusii poslanec p. Miroslav Feriančik navrhol nebrať úver, ale peniaze získať 

z predaja obecného pozemku a čerpať rezervný fond. Tento návrh poslanci OZ 

zamietli.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie bankového úveru na revitalizáciu verej- 

ného priestranstva a obstaranie Prónayovskej kúrie a kaštieľa.  

Výsledok hlasovania : za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,  Miroslav Feriančik, 

Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal 

sa : 0  

neprítomný :  0  

  

6. Prejednanie žiadosti o dotáciu pre ECAV a.v. Blatnica  

  

Tak ako každý rok aj v tomto roku bude Evanjelická cirkev a.v. v našej obci 

organizovať pre deti Letnú biblickú školu. Keďže sa na túto LBŠ môžu prihlásiť 

všetky deti z obce požiadali o dotáciu z rozpočtu obce v sume 1.000,00 €. Všetky 

doklady k žiadosti boli doložené a tak aj finančná komisia navrhla poslancom 

OZ schváliť túto žiadosť.  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre ECAV a.v. Blatnica na konanie  

Letnej biblickej školy v sume 1.000,00 €. Výsledok 

hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

7. Prejednanie výšky príspevku pre deti navštevujúce centrá voľného času  

  

Obec v podielových daniach dostáva aj príspevok na dieťa s trvalým pobytom v 

obci pre centrá voľného času, ktoré navštevuje. Navrhujeme vyplatiť príspevok 

na dieťa v sume 50,00 €.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku na dieťa navštevujúce CVČ v 

sume 50,00 € na dieťa s trvalým pobytov v obci.  

  

  

Výsledok hlasovania : za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,  Miroslav Feriančik, 

Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal 

sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

8. Schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022  

  

Kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ o pláne práce kontrol ktoré vykoná v 

II. polroku 2022. Plán práce kontrolórky obce bol zverejnený v skrinke obecného 

úradu v zákonnej lehote. V diskusii k tomuto bodu navrhol poslanec OZ p. Ján 

Kvorka doplniť kontroly o kontrolu príjmov a výdavkov hmotného a nehmotného 

majetku obce po dobu ich volebného obdobia t.j. posledných 4 rokov.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky obce po jeho 

doplnení na II. polrok 2022 Výsledok hlasovania : za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga 

Fillová,  Miroslav Feriančik, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, 

Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  
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9. Schválenie počtu poslancov OZ, určenie volebných obvodov a schválenie 

pracovného úväzku starostu obce  

  

Na základe zákona č. 209/2022 Z.z. NR SR rozhodla o konaní volieb do samosprá- 

vy obcí na deň 29.10.2022. V termíne do 20.7.2022 je potrebné na OZ prerokovať 

počet volebných obvodov v obci, počet poslancov obecného zastupiteľstva ako aj 

pracovný úväzok starostu obce a tento výsledok hlasovania zverejniť.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov obecného zastupiteľstva 7, 

volebný obvod pre obec Blatnica jeden a 100 % pracovný úväzok starostu obce.  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

10. Prejednanie Kúpnej zmluvy pre Mgr. Vieru Miklerovú  

  

V tomto bode doplneného programu poslanec Ing. Jaroslav Bágel informoval 

poslancov, že dostali mailovú správu a to konkrétne návrh kúpnej zmluvy ako aj 

list určený starostovi obce a preto požiadal starostu o jeho stanovisko.  

Starosta obce informoval poslancov, že na Okresnú prokuratúru bol podaný 

podnet na prešetrenie uznesení, zápisníc a návrhov a to Mgr. Stašovou. Pokiaľ  

nebude známy výsledok šetrenia tohto podnetu nepodpíše kúpne zmluvy a nebude  

sa zaoberať predajom pozemku. Bolo navrhnuté, že pokiaľ nebudeme mať 

vyjadrenie z Okresnej prokuratúry obec pozastaví všetky odpredaje a nebude o 

nich ani rokovať (týka sa to aj schváleného zámeru o odkúpenie časti obecnej 

parcely pre žiadateľa Ing. Petra Špánika a o podanej žiadosti p. Jána Hríba, ako 

to bolo v programe pôvodného rokovania OZ).  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpredaj pozemku pre Mgr. Miklerovú - 

čaká sa na stanovisko Okresnej prokuratúry z Martina.  

Výsledok hlasovania : za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,  Miroslav Feriančik, 

Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal 

sa : 0  

neprítomný :  0  

  

11. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ  
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Predseda DHZ p. Miroslav Feriančik požiadal obecné zastupiteľstvo o navýšenie 

rozpočtu pre DHZ o sumu 3.000,00 € - jedná sa o navýšenie nákladov na energie 

a PHM. Ekonóm obce vysvetlil poslancom OZ, že je ťažko odhadnúť prognózu 

financiísi na mesiac jún.  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zvýšenie rozpočtu pre DHZ 

Blatnica o 3.000,00 €. Výsledok hlasovania : za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga 

Fillová,  Miroslav Feriančik, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, 

Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

12. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre TJ Družstevník Blatnica  

  

Ing. Jaroslav Bágel informoval o úspechu našich futbalistov, ktorí postúpili do 

vyššieho kola súťaže – sú s tým spojené aj vyššie výdavky na cestovanie ako aj 

zvýšené výdavky na energie a vodu. Ekonóm obce sa môže k navýšeniu 

rozpočtu pre TJ vyjadriť taktiež len po prognózach financií za mesiac jún. Je 

však neúnosné, aby sa ihrisko v týchto letných teplých dňoch denne polievalo 

a túto prácu vykonával 1 pracovník skoro celý deň. Bolo by potrebné vyriešiť 

automatické polievanie ihriska, ktoré je síce dosť nákladné, ale bude už na 

dlhé roky. Rozpočet by bol na cca 15.000,00 €, z toho by polovicu získali z 

vlastných zdro- jov a druhú polovičku by zaplatila obec z rezervného fondu. 

Darovacou zmluvou TJ daruje do majetku obce túto investíciu.  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť TJ Družstevník Blatnica 

o zvýšenie rozpočtu. Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková  

proti : 0 zdržal sa : 

Ján Kvorka  

neprítomný :  0  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na automatické 

polievanie a zavlažovanie ihriska v sume 8.000,00 €.   

Výsledok hlasovania : za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,  Miroslav Feriančik, 

Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal 

sa : 0  

neprítomný :  0  
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13. Rôzne a diskusia  

  

V tomto bode starosta obce informoval o :  

  

- žiadosti občana p. Jána Čillu o obkladačky, ktoré sa nachádzajú v pivnici ATC,    

ktoré by si odviezol a obec by nemusela platiť za likvidáciu stavebného odpadu  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odvoz obkladačiek z areálu ATC pre Jána Čillu.  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

  

- žiadosti Michala Kalnického na prenájom autocampingu  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o prenájom ATC pre Michala 

Kalnického a zároveň žiada doplniť žiadosť o podnikateľský zámer.  

Výsledok hlasovania : za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,  Miroslav Feriančik, 

Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal 

sa : 0  

neprítomný :  0  

  

- kultúrnych akciách poriadaných v našej obci – Deň detí Turca, oslavy 60. 

výročia    natočenia filmu Jánošík. V diskusii poslanci OZ navrhli starostovi 

obce, aby    o zámere a predpokladanom rozpočte na kultúrnu akciu informoval 

poslancov,    alebo aby boli pozvaní na zasadnutie kultúrnej komisie k 

jednotlivým kultúrnym    akciám.   

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príspevok starostu obce o kultúrnych 

akciách v obci.  

Výsledok hlasovania : za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,  Miroslav Feriančik, 

Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal 

sa : 0  

neprítomný :  0  

  

 V diskusii poslancov OZ  vystúpili :  
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poslanec OZ        p. Miroslav Feriančik  

  

vo svojom príspevku požiadal :  

  

- o pridelenie klubovne pre mladých  

- o prieskum na vybetónovanie parkovacej plochy pri hasičskej zbrojnici  

  

  

poslanec OZ        Ing. Jaroslav Bágel  

  

informoval o nutnosti zakúpenia traktorovej kosačky, nakoľko terajšia sa pokazila 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie traktorovej košačky Výsledok 

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

Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

V diskusii občanov vystúpili :  

  

- občan obce          p. Juraj Svitek  

  

ktorý vyslovil kritiku na poslanca OZ p. Jána Kvorku, ktorý počas celého zasadnu- tia 

OZ sledoval svoj mobilný telefón, taktiež mu vytkol, že v minulosti sa nezúčastňo- val 

zasadnutí OZ  

  

  

- právny zástupca Mgr. V. Miklerovej  JUDr. Chovanec  

  

upozornil, že na stránke obce nenašiel rokovací poriadok a taktiež, že Kúpnu zmluvu 

napísal pre Mgr. V. Miklerovú napísal podľa schváleného uznesenia OZ  

  

  

- občianka obce          Mgr. Mária Líšková  

  

poďakovala starostovi obce za kultúrne akcie a zároveň navrhla, aby obec 

zaradila do kultúrnych podujatí napr. vatru SNP, na oslavu SNP prizvať i deti z 

MŠ a ZŠ, pri stavaní mája pustiť aspoň hudbu cez miestny rozhlas a pod.  

  

  

- občan obce          p. Jozef Koša  
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vyslovil svoj názor sklamania na prácu niektorých poslancov OZ ako aj podotkol, 

že na kultúrne akcie obce chodí málo ľudí z obce  

  

Na otázky občanov ako aj poslancov OZ odpovedal starosta obce.  

  

  

14. Návrh na uznesenie  

  

  Predsedníčka návrhovej komisie predložila poslancom OZ návrhy na uzne- 

senie, ktoré boli schválené.  

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

  

  

  

               Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  

          starosta obce  

  

  

  

Overovatelia zápisnice :  
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Uznesenie č. 20/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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 poslancov OZ  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

  

Uznesenie č. 21/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

obecnom zriadení v z.n.p.  
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schvaľuje  

  

overovateľov zápisnice : Ing. Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Peter Hajčík a Mi- 

roslav Feriančik, návrhovú komisiu : Magdaléna Kozáková, Oľga Fillová a Ján 

Kvorka a zapisovateľa zápisnice: Miroslava Štanclová  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.               starosta obce  
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Uznesenie č. 22/2022 zo zasadnutia OZ v 

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

Uznesenie č. 23/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

- vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v sume 18.540,44 € 

zistený    podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočto-    vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov    v znení neskorších predpisov z :  

  

- rezervného fondu : 6.953,07 €  

- návratných zdrojov financovania : 1.543,31 €  

- finančných operácií : 10.044,06 €  
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- použitie zostatku finančných operácií v sume 44.302,15 € 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 : 44.302,15 €  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

  

  

  

  

Uznesenie č. 24/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

berie na vedomie :  

  

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021  

- úpravu rozpočtu obce č. 2  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  
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        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce Uznesenie č. 25/2022 

zo zasadnutia OZ v 
  

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. 3  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

Uznesenie č. 26/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

prijatie bankového úveru na revitalizáciu verejného priestranstva  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  
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        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.               starosta obce  
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Uznesenie č. 27/2022 zo zasadnutia OZ v 

  

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

prijatie bankového úveru na obstaranie Prónayovskej kúrie a kaštieľa  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

  

Uznesenie č. 28/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

dotáciu z rozpočtu obce pre ECAV a.v. Blatnica na Letnú biblickú školu v sume 

1.000,00 €  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  
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neprítomný :  0  

  

  

       Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.               starosta obce Uznesenie č. 

29/2022 zo zasadnutia OZ v 
  

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 po jeho doplnení na II. polrok 2022  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

  

Uznesenie č. 30/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

výšku príspevku pre deti navštevujúce centrá voľného času v sume 50,00 € na l dieťa 

s trvalým pobytom v obci  

  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce Uznesenie č. 31/2022 

zo zasadnutia OZ v 
  

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

počet poslancov OZ : 7, volebný obvod :1 a pracovný úväzok starostu obce 100%   

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

  

Uznesenie č. 32/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  
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čerpanie rezervného fondu na automatické zavlažovanie ihriska v sume 8.000,00 €  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  
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                Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.  

                        starosta obce  
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Uznesenie č. 33/2022 zo zasadnutia OZ v 

  

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 navýšenie rozpočtu pre DHZ o sumu 3.000 €  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

Uznesenie č. 34/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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 zvýšenie rozpočtu pre TJ  

  

Výsledok hlasovania :  

Za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,  Miroslav Feriančik, Vladimír Froľa, Peter 
Hajčík, Magdaléna Kozáková,  proti : 0 zdržal sa : Ján Kvorka   neprítomný :  0  
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Uznesenie č. 35/2022 zo zasadnutia OZ v 

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

odvoz obkladačiek z areálu ATC pre žiadateľa Jána Čillu  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

Uznesenie č. 36/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

berie na vedomie  

  

žiadosť Michala Kalnického o prenájom ATC – doplniť žiadosť o podnikateľský 

zámer  

  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

Uznesenie č. 37/2022 zo zasadnutia OZ v 

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

schvaľuje  

  

zakúpenie traktorovej kosačky  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.                starosta obce  

  

Uznesenie č. 38/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 27.06.2022  

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

berie na vedomie  
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                Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD.  

                        starosta obce  
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príspevky poslancov OZ, občanov obce a starostu obce  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  
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Uznesenia boli jednohlasne schválené.  

  

Výsledok hlasovania :  

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

Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   proti : 0 zdržal sa : 0  

neprítomný :  0  

  

  

  

  

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.                starosta obce  

  

  

  

  

Návrhová komisia :  


