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

konaného dňa 25.11.2019 

 
Číslo : 273/2019              V Blatnici, 29.11.2019 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna 

Kozáková  

 

Neprítomní poslanci OZ :   Oľga Fillová, Ján Kvorka 

 

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. 8 

5.   Zmena čerpania rezervného fondu 

6.   Schválenie zápisov do kroniky obce za rok 2018 

7.   Schválenie návrhu zmluvy o vysporiadanie záväzkov likvidácie nákladov 

      spojených s likvidáciou budovy turistickej ubytovne ATC Blatnica 

8.   Schválenie návrhu Zmluvy o výpožičke Prónayovského kaštieľa s priľahlými 

      pozemkami 

9.   Schválenie návrhu Zmluvy o výpožičke Prónayovskej kúrie 

10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ za školský rok 2018/2019 

11. Prejednanie žiadostí : 

  Ján Radzo – odkúpenie časti obecného pozemku 

  Elena Lahutová a spol. – zámena pozemku 

12. Rôzne a diskusia   

13. Návrh na uznesenie 

14. 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 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, Miroslav Feriančik, Vladimír Froľa,  Peter Hajčík, 

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  Oľga Fillová, Ján Kvorka 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 

  

Za overovateľov zápisnice boli určení  :  Magdaléna Kozáková, Vladimír Froľa, 

do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Jaroslav Bágel, Peter Hajčík, Miroslav 

Feriančik.  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, Peter Hajčík, 

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  Oľga Fillová, 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, Vladimír Froľa, Miroslav Feriančik, Peter Hajčík, 

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  Oľga Fillová,  Ján Kvorka 
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4. Úprava rozpočtu obce č. 8 

 

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

kou na zasadnutie OZ aj návrh úpravy rozpočtu č. 8. K návrhu úpravy rozpočtu 

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

jom zasadnutí prejednala úpravu rozpočtu obce č. 8 – bežné príjmy po úprave 

predstavujú 577.065,00 €, bežné výdavky po úprave predstavujú čiastku 553.269,00 €, 

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

predstavujú sumu 101.072,00 € a príjmové finančné operácie predstavujú 47.498,00 € 

a súhlasí s úpravou rozpočtu obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  úpravu rozpočtu obce č. 8. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová,  Ján Kvorka 

 

 

5.  Zmena čerpania rezervného fondu 

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Hajčík informoval poslancov OZ, že na zasad- 

nutí komisie prejednali aj zmenu účelu  čerpania rezervného fondu a navrhuje túto 

zmenu schváliť. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu účelu čerpania rezervného fondu : 86,00 € 

vstupná brána do Gaderskej doliny, 744,60 € dopravno-bezpečnostné zariadenie 

(spomaľovač, merač rýchlosti) a 2.435,39 € miestny rozhlas.  

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová,  Ján Kvorka 

 

 

6. Schválenie zápisov do kroniky obce za rok 2018 

 

V tomto bode programu kronikárka obce p . Dáša Šimonidesová informovala o navrh- 

nutých zápisoch do kroniky obce za rok 2018. Zápisy sa týkajú ekonomického, kultúr- 

neho, športového, náboženského a spoločensko-politického života obce za rok 2018.  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápisy do kroniky obce za rok 2018. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová,  Ján Kvorka 

 

 

7. Schválenie návrhu Zmluvy o vysporiadanie záväzkov likvidácie nákladov 

    spojených s likvidáciou budovy turistickej ubytovne ATC Blatnica 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu Zmluvy o vysporiadaní záväzkov na 

likvidáciu nákladov spojených s likvidáciou budovy turistickej ubytovne ATC – jedná  

sa o poplatok za odpad a pôvodcom odpadu je obec - musíme znášať aj náklady na 

likvidáciu tohto odpadu. Jedná sa o 19.780,00 € - túto sumu rozdelíme na 4 splátky 

a prvú uhradíme v roku 2020. Nakoľko poslanci OZ dostali návrh zmluvy na preštu- 

dovanie resp. pripomienkovanie, bola vyhlásená diskusia poslancov OZ. V diskusii 

vystúpil poslanec OZ p. Miroslav Feriančik, ktorý vyslovil dotaz, aký zápis je na  

zbúranie turistickej ubytovne, či komisia podala návrh na vyradenie DKP, či je 

pravda, že obec drevené chatky predáva za 500,00 €. 

Na dotazy odpovedal starosta obce, ktorý vysvetlil, že na odstránenie turistickej 

ubytovne máme  búracie povolenie právoplatné zo dňa 13.3.2019. Na zasad- 

nutí OZ konaného dňa 1.4.2019 poslanci OZ odsúhlasili vyradenie drobného hmot- 

ného majetku obce z turistickej ubytovne, ako aj likvidáciu drevených chatiek 

v areáli ATC, ale keďže poslanec p. Feriančik nebol prítomný na tomto rokovaní 

nevedel o tomto prejednaní. Starosta obce taktiež podotkol, že by rád vedel kto 

šíri také správy o predaji chatiek, ktoré boli bezodplatne zlikvidované t.j. za rozo- 

branie a odvoz (obec nemusí platiť za ich demoláciu a likvidáciu odpadu). 

Poslanec Ing. Jaroslav Bágel vyslovil názor, že stav turistickej ubytovne ako aj 

chatiek bol v dezolátnom stave a obec by ich aj tak musela zlikvidovať. Cena  

za likvidáciu, odvoz a zneškodnenie odpadu, by bola iste vyššia ako terajšia. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o vysporiadaní záväzkov likvidácie nákla- 

dov spojených s likvidáciou budovy turistickej ubytovne ATC Blatnica. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová,  Ján Kvorka 
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8. a 9. Schválenie návrhu Zmluvy o výpožičke Prónayovského kaštieľa s priľahlý- 

           mi pozemkami a Prónayovskej kúrie 

 

 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov, že už dvakrát navštívil spolu 

s poslancom OZ p. Jánom Kvorkom ministerku kultúry a spolu rokujú o Prónayovskom 

kaštieli a kúrii, nakoľko je možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

z nórskych fondov do konca novembra tohto roka. Keďže tieto nehnuteľnosti nemáme 

vo vlastníctve potrebujeme k žiadosti nájomné zmluvy resp. uzavreté zmluvy o výpožičke. 

Termín podania žiadosti do konca novembra tohto roka nestihneme, ale žiadosť môžeme 

podať v roku 2020. Návrh zmluvy o výpožičke kaštieľa a kúrie dostali poslanci OZ 

k pripomienkovaniu. Bola vyhlásená diskusia k tomuto bodu : 

- poslanec M. Feriančik vyslovil dotaz, či pri podaní žiadosti sa budeme pridržiavať 

  projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval ÚĽUV na využitie tohto areálu  

- poslanec Ing. J. Bágel – upozornil, že túto žiadosť treba riadne pripraviť a podať 

   v roku 2020 

- poslanec V. Froľa – podotkol, že areál kaštieľa a kúrie je na dobrom mieste v obci, 

   je krásny a škoda je ho nevyužiť  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvy o výpožičke Prónayovského kaštieľa 

s priľahlými pozemkami a Prónayovskej kúrie 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová,  Ján Kvorka 

 

 

10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ za školský rok 2018/2019 

 

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ sa 

každoročne prejednávajú na zasadnutí obecného zastupiteľstva, nakoľko to vyplýva 

zo zákona o školstve. V krátkosti o činnosti výchovno-vzdelávacej v ZŠ – informovala 

riaditeľka ZŠ p. Mgr. Vlasta Sekerková. Nakoľko riaditeľka MŠ p. Danka Hrčová 

je práceneschopná informoval starosta obce o činnosti v MŠ, zároveň poďakoval 

za ich prácu pre ZŠ ako aj MŠ. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ 

a ZŠ v Blatnici za školský rok 2018/2019. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová,  Ján Kvorka 
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11. Prejednanie žiadostí – Ján Radzo o odkúpenie časti obecného pozemku 

      a Elena Lahutová a spol. na zámenu pozemku 

 

Žiadosť na opätovné prerokovanie podal p. Ján Radzo o odkúpenie časti obec- 

ného pozemku pri jeho rodinnom dome smerom k potoku – chcel by vybudovať 

betónový plot, ktorý by zároveň slúžil pri vyliatí potoka.  Poslanci OZ navrhli 

a odsúhlasili, že komisia výstavby a ŽP vykoná obhliadku pozemku a na zasad- 

nutí v decembri prerokuje túto žiadosť. Pani Elena Lahutová a spol. taktiež 

opätovne požiadala o vyriešenie problému s pozemkom na ktorom je časť 

miestnej komunikácie pri cintoríne jedná sa o parc. KN E č. 1098/1 o výmere 

1.423 m2. Starosta obce navrhol zámenu pozemku za  obecný pozemok reg. E 

parc. č. 737 o výmere 1564 m2 – s návrhom súhlasila.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Radzu o odkúpenie 

časti obecného pozemku pri jeho rodinnom dome – komisia stavebná vykoná 

obhliadku a tento bod presúvame na rokovanie na nasledujúce zasadnutie OZ. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová,  Ján Kvorka 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemku parc. E KN č. 1098/1 o výme- 

re 1.423 m2 za parcelu reg. E číslo 737 o výmere 1.564 m2 pre žiadateľku Elenu 

Lahutovú a spol. 

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

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová,  Ján Kvorka 

 

12. Rôzne a diskusia 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ  o : 

 

-  jednaní na SPF o vysporiadaní pozemku – miestna komunikácia v Priehrade 

   a ihrisko 

- práce na výstavbe multifunkčného ihriska sa začnú 2.12.2019   

- podanej žiadosti na  rekonštrukciu pohrebného koča – Raiffeisen banka 

- o výzve z envirofondu na vybudovanie vodozádržného zariadenia v areáli  

  kaštieľa a taktiež je možnosť podania žiadosti o rozšírenie vodovodu resp. 

  kanalizácie v obci 

- o stretnutí s členmi DHZ – na jar vypratať obecné humno a oplotený areál 

  vyčistiť od kríkov, vyriešiť prístupovú cestu k humnu s rodinou Trnkócy 
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- o výzve pre obce do 2000 obyvateľov na opravy miestnych komunikácii, ale 

   obec ich musí mať na liste vlastníctva 

V diskusii vystúpili : 

 

poslanec OZ   Miroslav Feriančik : 

 

informoval sa, či je spísaná písomná dohoda na využívanie Domu služieb s členmi 

stolnotenisového mužstva  

 

 poslankyňa OZ   Magdaléna Kozáková : 

 

informovala sa kedy sa bude opravovať WC v materskej škole na poschodí, ktoré je 

nefunkčné 

 

 občan obce    Oľga Kuchťáková : 

 

vyslovila dotaz, že by bolo dobré vybudovať po obci chodníky, lebo práve v letnom 

období sa po obci pohybuje mnoho motorových vozidiel a niekedy nie je možný 

bezpečný prechod cez cestu 

 

K tomuto dotazu sa do diskusie zapojili poslanci OZ, ktorí hľadali riešenia, ako 

vybudovať chodníky po obci, nakoľko viacero ulíc v obci sú úzke a z hľadiska 

dopravno-bezpečnostného nie je možné ich vybudovanie (aj miestne komunikácie 

majú stanovené svoje parametre – rozmery a taktiež aj chodníky) 

 

 občan obce    Jozef Ferenčík : 

 

- navrhol zvolať na verejnú diskusiu občanov obce, ktorí by sa vyjadrili, či obec 

  má požiadať dotáciu na dobudovanie vodovodu resp. kanalizácie v obci 

- vyslovil dotaz či bude zverejnená Zmluva o vysporiadaní záväzkov z likvidácie 

   nákladov na ATC 

- prečo boli v obci zrušené dopravné značky s obmedzenou rýchlosťou 30 

- oprava WC na poschodí v MŠ – treba zistiť, či je dobre napojenia na obecnú 

   kanalizáciu, lebo záchod môže byť dobrý, ale je zlé jeho napojenie  

 

 

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, Peter Hajčík, 

Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 
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Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Oľga Fillová, Ján Kvorka 

7.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť 

na zasadnutí OZ . 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

Magdaléna Kozáková 

 

 

 

Vladimír Froľa 

 

 

 

Zapisovateľ :  Miroslava Štanclová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


