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

konaného dňa 11.12.2019 

 
Číslo : 354/2019              V Blatnici, 13.12.2019 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

 

Neprítomní poslanci OZ :   0 

 

Kontrolór obce :  Mgr. Silvia Zacharová 

 

 

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.   Úprava rozpočtu obce č. 9 

5.   Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončených kontrolách 

6.   Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a stanovisko hlavného 

      kontrolóra k návrhu rozpočtu 

7.   Schválenie návrhu dodatku k VZN obce o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD 

8.   Schválenie návrhu Dodatku č. 3 k VZN obce o miestnom poplatku za komunál- 

      ny odpad a drobný stavebný odpad 

9.   Prejednanie žiadosti p. Jána Radzu o odkúpenie časti obecného pozemku 

10. Vyhodnotenie roka 2019 

11. Rôzne a diskusia   

12. Návrh na uznesenie 

13. 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. Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom   

zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na návrh poslanca OZ Ing. Jaroslava Bágela 

bol program zasadnutia OZ rozšírený o bod prejednanie platu starostu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený  program  zasadnutia  OZ. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  0 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 

  

Za overovateľov zápisnice boli určení  :  Ján Kvorka, Magdaléna Kozáková, Oľga  

Fillová, do návrhovej komisie boli navrhnutí : Vladimír Froľa, Peter Hajčík   Ing. Ja- 

roslav Bágel,  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, Miroslav Feriančik, Vladimír Froľa, Oľga Fillová, 

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  0 

 

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, Vladimír Froľa, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová,  

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  0 
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4. Úprava rozpočtu obce č. 9 

 

Ekonóm obce Ing. Ján Kohútka informoval poslancov OZ, že dostali spolu s pozván- 

kou na zasadnutie OZ aj návrh úpravy rozpočtu č. 9. K návrhu úpravy rozpočtu 

sa vyjadril aj predseda finančnej komisie p. Peter Hajčík. Finančná komisia na svo- 

jom zasadnutí prejednala úpravu rozpočtu obce č. 9 – bežné príjmy po úprave 

predstavujú 579.024,00 €, bežné výdavky po úprave predstavujú čiastku 562.307,00 €, 

kapitálové príjmy po úprave rozpočtu predstavujú 41.000,00 €, kapitálové výdavky  

predstavujú sumu 64.386,00 € a príjmové finančné operácie predstavujú 10.799,00 € 

a súhlasí s úpravou rozpočtu obce – príloha č. 1 zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  úpravu rozpočtu obce č. 9. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 

 

 

5.  Informácia hlavnej kontrolórky obce o ukončených kontrolách 

 

V tomto bode programu Mgr. Silivia Zacharová hlavná kontrolórka obce informo- 

vala o ukončených kontrolách, ktoré sa týkali : 

1. kontroly bežných výdavkov v položke ochrana pred požiarmi za rok 2018 

2. kontrola kapitálových výdavkov za rok 2018 

V oboch kontrolách bolo konštatované, že finančné prostriedky boli účelovo použi- 

té v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtovníctve obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy o ukončených kontrolách hlavnej 

kontrolórky obce. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 

 

 

6. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu 

 

V tomto bode programu ekonóm obce informoval, že návrh rozpočtu na rok 2020 

bol zverejnený na stránke obce ako aj v skrinke obecného úradu. Poslanci OZ 

ho dostali k pripomienkovaniu spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. K návrhu rozpočtu svoje stanovisko predniesla taktiež hlavná 

kontrolórka obce, ktorá konštatovala, že je vypracovaný v súlade so zákonmi 
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o účtovníctve a rozpočtovníctve  - ako vyrovnaný rozpočet a doporučila jeho schvá- 

lenie. Predseda finančnej komisie p. Peter Hajčík taktiež informoval poslancov OZ, 

že aj finančná komisia na svojom zasadnutí sa zaoberala návrhom rozpočtu a do- 

poručila ho schváliť a rozpočet na roky 2021 a 2022 vziať na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2020 a uplatňovanie roz- 

počtu bez programovej štruktúry. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy 

rozpočtu obce na roky 2021 a 2022. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 

 

 

7.  Schválenie návrhu dodatku k VZN obce o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu dodatku k VZN obce o čiastočnej 

úhrade nákladov na školský klub detí. Tento návrh bol taktiež zverejnený v skrinke 

obecného úradu a na stránke obce. Poplatok za dieťa, ktoré navštevuje školský 

klub detí je v sume 5,00 € na dieťa a navrhujeme ho upraviť na 10,00 € na dieťa 

s platnosťou od 01.01.2020, nakoľko sa poplatok nemenil od roku 2013. V diskusii 

navrhol poslanec OZ Ing. Jaroslav Bágel poplatok zvyšovať vzhľadom na mieru 

inflácie. 

   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN obce o čiastočnej úhrade nákladov 

na ŠKD v sume 10,00 €/1 dieťa s platnosťou od 01.01.2020. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 

 

 

8. Schválenie návrhu dodatku k VZN o miestnom poplatku za komunálny 

    odpad a drobný stavebný odpad 

 

V tomto bode starosta obce informoval o nutnosti navýšenia poplatku za komu- 

nálny odpad, nakoľko je v platnosti novela zákona o odpade a obec musí platiť 

aj zákonný poplatok podľa vytriedenia odpadu – o tento poplatok sa navýšili 

faktúry za vývoz komunálneho odpadu. Poplatok na osobu a rok bol dva roky 

v sume 18,00 € a tak navrhujeme zvýšiť na sumu 21,00 € na osobu a rok. Taktiež 

chceme upraviť sadzbu poplatku za osobu a prenocovanie v zariadeniach v obci, 

ktoré poskytujú prechodné ubytovanie a to zo sumy 0,33 €/osoba/deň na sumu 
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0,50 €/osoba/deň. Návrh dodatku k VZN bol taktiež zverejnený v skrinke obecného 

úradu a na stránke obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku č. 3 k VZN obce o miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 21,00 €/osoba/rok 

a poplatok za ubytovanie v sume 0,50 €/1 osoba/1 prenocovanie s platnosťou 

od 01.01.2020. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 

 

 

9. Prejednanie žiadosti Jána Radzu o odkúpenie časti obecného pozemku 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25.11.2019 bolo odsúhlasené, 

že táto žiadosť od občana p. Jána Radzu sa bude prerokovávať po obhliadke 

a stanovisku komisie výstavby a ŽP. Komisia navrhla, aby bola vypracovaná 

projektová dokumentácia a zameranie obecného pozemku parc. číslo 1699/1, 

v ktorom bude zachovaná ulička na prechod pre občanov. Zároveň požiadať 

Povodie Váhu o vyčistenie koryta potoka od nánosov a štrku. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja časti obecného pozemku 

parc. č. 1699/1 na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 

 

10. Vyhodnotenie roka 2019 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ a občanov 

o činnosti za rok 2019. Jednalo sa o kultúrne, športové či spoločenské akcie, 

ktoré obec poriadala. Poďakoval poslancom OZ, zamestnancom obce a rôz- 

nym sponzorom za prácu a pomoc pri organizovaní akcii ako : 

- vianočný jarmok v roku 2018 

- vstupná brána do Gaderskej doliny, 

- Deň detí Turca, 

- vybudovanie parkovacích miest pri Dome smútku, Dome služieb a ZŠ, 

- ZŠ – oprava a rekonštrukcia kúrenia, vybudovanie stojiska, 

- z projektu nadácie Pontis – detské ihrisko za budovou OcÚ, 

- rekonštrukcia obecného úradu, 
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- projekt na kamerový systém – získali sme 5.000,00 € 

- výstavba multifunkčného ihriska – dotácia 38.000,00 € - práce už začali, 

- pohrebný koč – reštaurovanie musí byť na Slovensku 

- kaštieľ a kúria – nájomné zmluvy sú vypracované a na podpise na MK 

- rôzne iné kultúrne a spoločenské akcie počas celého roka 

 

V roku 2020 nás čaká veľa úloh a akcii. Takými najdôležitejšími sú : 

- rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice, 

- vybudovanie automatického parkovacieho systému, 

- 790. výročie obce 

- rozšírenie vodovodu resp. kanalizácie v obci 

- rozšírenie verejného osvetlenia 

- rokovanie zo SPF ohľadom pozemkov 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príspevok starostu obce o pracovnom 

zhodnotení roka 2019. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 

 

 

11. Prejednanie platu starostu obce 

 

Poslanec OZ Ing. Jaroslav Bágel predniesol poslancom návrh na zvýšenie platu 

starostu obce, ktorý mu nebol zvýšený od zvolenia t.j. celý rok. Navýšenie platu 

prejednávala aj finančná komisia na svojom zasadnutí a navrhuje zvýšiť plat 

starostu od 15% do 20%. Po diskusii poslancov bolo navrhnuté a odsúhlasené 

zvýšenie platu o 20% (371,00 €) a to od 01.01.2020.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie platu starostu obce od 01.01.2020 

o 20 % t.j. o 371,00 €. 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 
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12. Rôzne a diskusia 

 

V diskusii vystúpili : 

 

poslanec OZ   Miroslav Feriančik : 

 

vyslovil názor občanov obce, ktorí ho oslovili ako poslanca OZ ohľadom konania 

vianočného jarmoku, taktiež prešiel po celej obci a konštatuje, že vybudovanie 

chodníkov nie je možné v každej ulici, nakoľko niekde je už miestna komunikácia 

úzka a vyslovil potrebu vybudovania záchytného parkoviska v obci 

 

 poslankyňa OZ   Magdaléna Kozáková : 

 

informovala o názore vodičov o zlom umiestnení prechodu pre chodcov a tiež 

vyslovila dotaz, či sa už pokročilo v jednaní s p. Kuczmanom ohľadom verejného 

priestranstva pred jeho rodinným domom 

 

 občan obce    Viera Rantová : 

 

vyslovila dotaz, či by nebolo rozumné organizovať prednášky ako bola o olejkároch 

v priestoroch kina, kde je vyvýšené pódium 

 

 občan obce    Jozef Ferenčík : 

 

navrhol, či by nebolo vhodné zmeniť VZN o parkovnom a parkovné vyberať aj 

na jar a jeseň 

 

Na diskusné príspevky odpovedal starosta obce. 

 

 

6. Návrh na uznesenie  

 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli  schválené. 

 

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

Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : 0 
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7.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť 

na zasadnutí OZ . 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

Ján Kvorka 

 

 

 

Oľga Fillová 

 

 

 

Magdaléna Kozáková 

 

 

 

Zapisovateľ :  Miroslava Štanclová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


