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

konaného dňa 11.12.2020 

 
Číslo : 389 /2020              V Blatnici, 15.12.2020 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

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

 

Neprítomní poslanci OZ :   Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

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.   Schválenie dodatku č.1 k návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

      a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blatnica 

5.   Schválenie dodatku č. 1 k návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových 

      vozidiel na yymedzenom území obce Blatnica 

6.   Schválenie návrhu dodatku č. 4 k VZN obce o miestnom poplatku za komu- 

      nálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Blatnica 

7.   Schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021 

8.   Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a prejednanie viacročného 

      rozpočtu obce na roky 2022 a 2023 

9.   Úprava rozpočtu obce č. 8 

10. Prejednanie žiadostí občanov na prenájom obecného pozemku na dočasné 

      Parkovanie 

11. Prejednanie žiadostí : 

      - Gaya s.r.o. Martin ohľadom umiestnenia optického kábla 

      - Tipnet s.r.o. Martin ohľadom umiestnenia optického kábla 

      - Anny Tomišovej z Blatnice ohľadom rekonštrukcie miestnej zvonice 

      - Mariána Klvana z Kováčovej na odkúpenie obecného pozemku 

      - Martina Poništu z Blatnica na odkúpenie obecného pozemku 

      - Pavla Froľu z Blatnice na odkúpenie obecného pozemku 
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12. Prejednanie návrhu Zmluvy na umiestnenie reklamnej tabule Maslen s.r.o. 

13. Prejednanie zámeru rekonštrukcie kuchyne, sociálnych zariadení malej 

      a veľkej sály v Dome služieb Blatnica 

14. Vyhodnotenie roka 2020 

15. Rôzne a diskusia   

16. Návrh na uznesenie 

17. 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 

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, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  Miroslav Feriančik, 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. 

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, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, 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, Oľga Fillová Vladimír Froľa, Peter Hajčík 
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Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní: Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

4. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

    a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blatnica 

 

 VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebný- 

mi odpadmi na území obce Blatnica bolo schválené OZ v roku 2016 a nadobudlo 

účinnosť 01.01.2017. Toto VZN bolo potrebné upraviť a doplniť o zber odpadových 

pneumatík, jedlých olejov a tukov a biologický rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Taktiež sa upravujú otváracie hodiny zberného dvora. Návrh dodatku č. 1 bol 

v zákonnej lehote zverejnený v skrinke obecného úradu a na internetovej stránke 

obce – príloha č. 1 tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1 k VZN obce o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 5. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN obce o dočasnom parkovaní motoro- 

vých vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica  

 

VZN obce č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 

území obce, ktoré nadobudlo účinnosť 27.6.2020 bolo potrebné doplniť o bod 10 

platného VZN - uloženie pokuty za to, ak vodič opustí parkovisko bez úhrady 

parkovného, bude mu uložená pokuta v priestupkovom konaní vo výške 100,00 €. 

Taktiež návrh dodatku č. 1 k VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území obce bol v zákonnej lehote zverejnený v skrinke obecného 

úradu a na internetovej stránke obce – príloha č. 2 tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1 k VZN obce o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 
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6. Schválenie návrhu dodatku č. 4 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Blatnica 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o nutnosti zvýšenia 

poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Keďže sme tohto roku začali vyvážať 

jedenkrát týždenne BIO odpad navýšili sa nám faktúry od spoločnosti Brantner 

Fatra s.r.o. mesačne cca 1.300,00 € a obec pri tvorbe VZN na rok 2020 v poplatku 

za komunálny odpad na občana obce nepočítala s týmto vývozom. Návrh dodatku 

č. 4 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady bol v zákonnej lehote 

zverejnený v skrinke obecného úradu a na internetovej stránke obce – príloha č. 3 

tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 4 k VZN o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

7. Schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021 

 

Starosta obce ospravedlnil neprítomnosť kontrolórky obce na zasadnutí OZ z dô- 

vodu karantény. Zároveň prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2021. Kontroly sa týkajú : 

1. bežných výdavkov v položke rozpočtu 06 – bývanie a občianska vybavenosť 

    v roku 2020 

2.  príjmovej časti 210 – príjmy z vlastníctva majetku obce za rok 2020 

3. vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky obce  

na I. polrok 2021. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní: Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

8. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a prejednanie viacročného 

rozpočtu obce na roky 2022 a 2023  

 

Ekonóm obce Ing. Ján Kohútka informoval poslancov OZ, že návrh rozpočtu 

obce na rok 2021 bol zverejnený na stránke obce aj v skrinke obecného úradu. 

Poslanci ho dostali k pripomienkovaniu spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 
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K návrhu rozpočtu stanovisko pre neprítomnosť poslala aj kontrolórka obce, 

ktorá konštatovala, že je vypracovaný v súlade so zákonmi o účtovníctve a rozpoč- 

tovníctve – ako vyrovnaný a doporučila jeho schválenie. Predseda finančnej komisie 

taktiež informoval poslancov, že na zasadnutí finančnej komisie sa zaoberali návrhom 

rozpočtu a doporučuje ho schváliť a rozpočet na roky  2022 a 2023 vziať na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2021 a uplatňovanie 

rozpočtu bez programovej štruktúry.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy rozpočtu obce na roky 2022 a 2023.  

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

9. Úprava rozpočtu obce č. 8 

 

Predseda finančnej komisie informoval poslancov OZ, že na svojom zasadnutí sa  

komisia zaoberala aj úpravou rozpočtu obce č. 8. Po prejednaní doporučuje schvá- 

liť úpravu rozpočtu – bežné príjmy po úprave predstavujú sumu 655.111,00 €, 

bežné výdavky po úprave predstavujú 672.876,00 €, kapitálové výdavky predstavujú 

190.063,00 €, príjmové finančné operácie predstavujú po úprave 212.065,00 € 

a výdavkové finančné operácie budú vo výške 5.287,00 €. 

   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 8 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

10. Prejednanie žiadosti občanov na prenájom obecného pozemku na dočasné 

      parkovanie 

 

 Starosta obce informoval poslancov o podaných žiadostiach na prenájom obec- 

ného pozemku na dočasné parkovanie motorových vozidiel pri rodinných domoch 

žiadateľov o prenájom. Navrhol, že stavebná komisia priamo na tvare miesta 

jednotlivých žiadateľov odporučí prenájom obecného pozemku. Následne geodet 

na náklady občana (žiadateľa) zameria parkovacie miesto a obec vypracuje nájomnú 

zmluvu so žiadateľom.                               

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané žiadosti občanov na prenájom 

obecného pozemku na dočasné parkovanie. Riešenie bude nasledovať po vytvo- 

rení geometrických plánov na náklady žiadateľa. 

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

 



 6 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

11. Prejednanie žiadostí : 

 

- od spoločnosti GAYA s.r.o. Martin o umiestnenie optického kábla na stĺpoch 

   miestneho rozhlasu a taktiež od spoločnosti Tipnet s.r.o. 

 

O podaných žiadostiach informoval poslancov OZ starosta obce. Firma Gaya 

s.r.o. ponúkla obci tým, že využije na potiahnutie optického kábla po stĺpoch 

miestneho rozhlasu  obci zadarmo internet pre základnú a materskú školu 

a aj obecný úrad. Taktiež obci zdarma poskytne 4 kamery. V rámci optického 

kábla vyčlení 4 vlákna výlučne pre potreby obce. Po diskusii poslancov OZ 

navrhli využiť ponuku spoločnosti GAYA s.r.o.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie optického kábla na stĺpoch 

miestneho rozhlasu pre spoločnosť Gaya s.r.o. Martin. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

- žiadosti od občanov Mariána Klvana, Martina Poništu a Pavla Froľu o odkú- 

   penie časti obecných pozemkov 

 

vzhľadom k tomu, že na zasadnutí OZ nie sú prítomní všetci poslanci OZ a nie 

je možné hlasovanie tak, aby bolo 3/5 odsúhlasenie zámeru predaja obecného 

pozemku sa o týchto žiadostiach bude rokovať na najbližšom zasadnutí OZ 

 

 

- žiadosť Anny Tomišovej, ktorá listom požiadala o úpravu miestnej zvonice. 

   V diskusii poslanci odsúhlasili úpravu resp. rekonštrukciu, ktorá bude v zmys- 

    le pokynov a v rozsahu Pamiatkového úradu. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť občianky obce Anny Tomišovej, 

ohľadom financovania rekonštrukcie miestnej zvonice v zmysle pokynov 

a v rozsahu určenom Pamiatkovým úradom.  

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 
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12. Prejednanie návrhu zmluvy na umiestnenie reklamnej tabule s.r.o. Maslen 

 

Spoločnosť Maslen s.r.o. požiadala o umiestnenie reklamnej tabule na hornej 

autobusovej zástavke v obci. Táto spoločnosť je slovenský výrobca ľahkých streš- 

ných krytín a trapézových plechov. Nám poskytli 30% zľavu na krytinu na vitrí- 

nu pri cintoríne a žľaby a háky nás poskytli zdarma. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o umiestnení reklamnej tabule 

pre spoločnosť Maslen s.r.o. Martin. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

13. Prejednanie zámeru rekonštrukcie kuchyne, sociálnych zariadení veľkej 

a malej sály Domu služieb. 

  

V tomto bode programu starosta obce navrhol zámer rekonštrukcie kuchyne, 

sociálnych zariadení veľkej a malej sály Domu služieb. Úprava týchto priestorov 

je potrebná, nakoľko od postavenia budovy sa tieto priestory len využívajú a 

nerenovujú. Požiadal o vypracovanie návrhu rekonštrukcie bytovú dizajnérku. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer rekonštrukcie kuchyne a sociálnych 

zariadení malej a veľkej sály v Dome služieb a prípravu dokumentácie potreb- 

nej k rekonštrukcii. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

14. Vyhodnotenie roka 2020 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o činnosti za rok 2020. Boli naplánova- 

né rôzne kultúrne, spoločenské, športové akcie, ktoré pre pandemickú situáciu 

na Slovensku nebolo možné uskutočniť. Niektoré sa ale podarili a preto poďako- 

val poslancom OZ, dôchodcom, ktorí pracovali pre obec, zamestnancom obce, 

ale hlavne členom DHZ za prácu na obnove fasády požiarnej zbrojnice, za pomoc 

pri I. a II. kole celoplošného testovania na COVID, ako aj ich celkovej práci 

pre obec. Teší ho, že aj v tak zložitej situácii, ktorá tohto roku bola sa mohli 

uskutočniť také investície ako vybudovanie multifunkčného ihriska, výmena 

strešnej krytiny a oprava fasády požiarnej zbrojnice, vybudovanie rampy parko- 

viska, dokončenie detského ihriska, zrenovovanie pohrebného koča, vybudo- 

vanie vitríny pre pohrebný koč a pod. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie roka 2020. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

15.  Rôzne a diskusia 

 

Starosta obce informoval o : 

 

- novej zriaďovateľskej listiny DHZO Blatnica  

  

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zriaďovateľskú listinu DHZO Blatnica 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

- prejednaní upozornenia od občanov na p. P. Kuczmana, ktorý pri svojom 

   podnikaní využíva obecný pozemok a taktiež má umiestnené kamery, ktoré 

   snímajú verejné priestranstvo obce 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie občianske podanie voči podnikateľskej 

činnosti p. Kuczmana na obecnom pozemku – riešiť formou vypísania nájmu 

za využívanie obecného pozemku na podnikanie a zároveň ho vyzvať na odstrá- 

nenie kamier snímajúcich verejné priestranstvo obce. 

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

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

16. Návrh na uznesenie  

 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli  schválené. 

 

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

Zdržali sa hlasovania : 0 

Proti hlasovali : 0 

Neprítomní :  Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 
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17.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť 

na zasadnutí OZ  a zároveň im poprial pokojné a šťastné prežitie vianočných 

sviatkov a veľa zdravia, šťastia a osobných a pracovných úspechov v roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

 

Oľga Fillová 

 

 

 

Vladimír Froľa 

 

 

 

Zapisovateľ :  Miroslava Štanclová 
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Uznesenie č. 64/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka   

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 65/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

overovateľov zápisnice v zložení :  Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 

návrhovú komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Bágel, Peter Hajčík a zapisovateľka 

zápisnice: Miroslava Štanclová 

 

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka                                                                         

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 
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              starosta obce 

 

Uznesenie č. 66/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

plnenie uznesení zo zasadnutia OZ 

 

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

Uznesenie č. 67/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

dodatok č. 1 k VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb- 

nými odpadmi na území obce Blatnica 

 

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Ján Kvorka 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  

           starosta obce 
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Uznesenie č. 68/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

dodatok č. 1 k VZN obce o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedze- 

nom území obce Blatnica 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

         

 

Uznesenie č. 69/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

dodatok č. 4 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2021 nasledovne : 

- občan s trvalým resp. prechodným pobytom v obci sumu 0,06850 € za osobu 

   a kalendárny deň – t.j. 25,00 € 

- poplatník, ktorý v obci je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú využíva na rekreačné 

   účely 25,00 €/rok 

- za zamestnancov (napr. pošty, PD, BZUK a pod.) – 25,00 €/ rok a zamestnanec 

- pre prevádzkovateľov, ktorí poskytujú ubytovanie, spoločnosti s.r.o. a pod. je 

   poplatok 50,00 €/rok 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová Vladimír Froľa,  Peter Hajčík 
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proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :   Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 70/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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 na I. polrok 2021 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :  Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 71/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

rozpočet obce na rok 2021 a uplatňovanie rozpočtu bez programovej štruktúry 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 72/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

návrhy rozpočtu na roky 2022 a 2023 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 
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Uznesenie č. 73/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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. 8 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

        

   

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 74/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie : 

 

podané žiadosti občanov na prenájom obecného pozemku na dočasné parkovanie. 

Riešenie bude nasledovať po vytvorení geometrických plánov na náklady žiadateľa 

    

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Kvorka 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 
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Uznesenie č. 75/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

umiestnenie optického kábla na stĺpoch miestneho rozhlasu pre spoločnosť 

Gaya s.r.o. Martin 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :  Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 76/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

žiadosť Anny Tomišovej ohľadom rekonštrukcie miestnej zvonice v zmysle 

pokynov a v rozsahu určenom Pamiatkovým úradom 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                starosta obce 
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Uznesenie č. 77/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

Dohodu na umiestnenie reklamnej tabule pre spoločnosť Maslen s.r.o. Martin 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 78/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámer rekonštrukcie kuchyne a sociálnych zariadení malej a veľkej sály v Dome 

služieb Blatnica a s prípravou dokumentácie potrebnej k rekonštrukcii 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní :  Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 
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                starosta obce 

Uznesenie č. 79/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zriaďovaciu listinu DHZO Blatnica 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 80/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

príhovor starostu obce o vyhodnotení roka 2020 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

         starosta obce 
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Uznesenie č. 81/2020 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.12.2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

občianske podanie voči činnosti p. P. Kuczmana – riešiť formou vyrubenia nájmu 

za využívanie obecného pozemku na podnikanie a vyzvať menovaného na odstrá- 

nenie kamier snímajúcich verejný priestor obce 

             

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

               starosta obce 

 

Všetky uznesenia boli  schválené. 

 

Výsledok hlasovania : 

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

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomní : Miroslav Feriančik, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

 

 

Návrhová komisia : 

 

 

Ing. Jaroslav Bágel 

 

 

Peter Hajčík 
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