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

konaného dňa 19.8.2019 

 
Číslo : 237/2019              V Blatnici, 20.8.2019 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik,, Oľga Fillová, Magdaléna Kozáková , 

Ján Kvorka 

 

Neprítomní poslanci OZ :   Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

 

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.   Odsúhlasenie umiestnenia detského ihriska na parcele č. 247/101 k.ú. Blatnica 

5.   Prejednanie žiadosti p. D. Fillovej o zriadenie vecného bremena na parcele 

      č. 796 vzhľadom na vybudovanie plynovej prípojky k rodinnému domu 

6.   Prejednanie žiadosti p. D. Mittera, R. Fillu a M. Martiniaka o zriadenie vecného 

      bremena na parcele č. 1711/1 k.ú. Blatnica – na právo prechodu 

7.   Žiadosť p. Ľ. Kuczmanovej o odkúpenie resp. prenájom časti parcely podľa GP 

      č. 813/3 k.ú. Blatnica za účelom postavenia príjazdovej cesty k rodinnému domu 

8.   Rôzne a diskusia 

9.   Návrh na uznesenie 

10. 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.   
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program  zasadnutia  OZ. 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 

  

Za overovateľov zápisnice boli určení  :  Oľga Fillová a Magdaléna Kozáková, 

do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ján Kvorka a Miroslav Feriančik.  Za zapiso- 

vateľa bol určený : Ing. Jaroslav Bágel 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 

vateľa zápisnice zo zasadnutia  OZ. 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

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, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Magdaléna 

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní :  Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

4. Odsúhlasenie umiestnenia detského ihriska na parcele č. 247/101 k.ú. Blatnica 

 

Na predošlom zasadnutí OZ bol odsúhlasený zámer umiestnenia detského ihriska 

za budovou obecného úradu na parcele č. 247/101 k.ú. Blatnica – o rozmere 11x16 m. 

Zároveň bolo odsúhlasené presun hojdačiek (šmýkačky a 2 koníkov). 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie detského ihriska za budovou obec- 

ného úradu. 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Vladimír Froľa, Peter Hajčík 
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5. Prejednanie žiadosti p. Dariny Fillovej o zriadenie vecného bremena 

    na parcele č. 796 vzhľadom na vybudovanie plynovej prípojky k RD  

 

Pani Darina Fillová podala žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcele 

č. 796 pre vybudovanie plynovej prípojky k svojmu rodinnému domu. Prípojku 

bude viesť z obecnej uličky za svojím rodinným domom. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena pre p. Darinu 

Fillovú na parcele č. 796.  

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

Kozáková, Ján Kvorka  

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

6. Prejednanie žiadosti D. Mittera, R. Fillu a M. Martiniaka o zriadenie vecného 

    bremena na parcele č. 1711/1 k.ú. Blatnica – na právo prechodu 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti D. Mittera, R. Fillu a M. Marti- 

niaka o zriadenie vecného bremena na právo prechodu na parcelu č. 1711/1. 

Po diskusii poslancov bolo odsúhlasené, že žiadosť menovaných OZ berie na ve- 

domie a navrhuje, aby vznikla dohoda medzi žiadateľmi a rodinou Kozákovou. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť D. Mittera, R. Fillu a M. Marti- 

niaka o zriadenie vecného bremena na parcele č. 1711/1 k.ú. Blatnica. 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

7. Žiadosť p. Ľ. Kuczmanovej o odkúpenie resp. prenájom časti parcely podľa 

    GP č. 813/3 k.ú. Blatnica za účelom postavenia príjazdovej cesty k RD 

 

P. Ľubomíra Kuczmanová požiadala o odkúpenie resp. prenájom parcely č. 

813/3, ktorá je v majetku obce a je pred ich rodinným domom. Túto plochu 

si chcú vydláždiť za účelom príjazdovej cesty k RD. Do zasadnutia OZ si 

túto plochu vydláždili aj bez súhlasu a tak poslanci OZ odsúhlasili ponechanie 

dlažby na prechod vo veľkosti súčasne osadenej brány, ostatný pozemok 

uviesť do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia. Termín do  : 30.09.2019 
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti pozemku č. 813/3 pre žiadateľku 

Ľ. Kuczmanovú. Zároveň požaduje uviesť pozemok do pôvodného stavu s výnimkou 

prechodu vo veľkosti súčasnej osadenej brány. 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

8.  Rôzne a diskusia 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ  o : 

 

- žiadosti o prenájom priestorov v Dome služieb za účelom výroby mäsových 

          výrobkov od občana p. Ivana Froľu – OZ berie na vedomie túto žiadosť 

 a rokovanie o tomto bode presúva na budúce zasadnutie OZ. Zároveň do- 

 poručuje žiadateľovi overenie vhodnosti priestorov pre podnikateľský zámer 

 zo strany orgánov kompetentných v oblasti hygieny a pod. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ivana Froľu o prenájom priesto- 

rov v Dome služieb. 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní:  Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

- žiadosti občanov obce na zriadenie posilňovne i s úmyslom darovania      

zariadenia a vybavenia posilňovne. OZ berie na vedomie túto žiadosť, 

preverí možnosti obce vzhľadom na vhodné priestory vo vlastníctve obce. 

     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občanov obce na zriadenie 

posilňovne v obci. 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

 - problematike parkovania návštevníkov obce mimo vyhradených parkovacích  

   miest po obci 
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 - problematike prechodu k obecnému pozemku s humnom. Poverilo starostu 

   obce rokovaním s vlastníkmi predmetných pozemkov o získaní súhlasu 

   s prechodom na obecný pozemok 

 

 

5. Návrh na uznesenie  

 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli  schválené. 

 

 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomní : Vladimír Froľa, Peter Hajčík 

 

6.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť 

na zasadnutí OZ .  

 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Oľga Fillová 

 

 

Magdaléna Kozáková 

 

 

 

 

Zapisovateľ :  Ing. Jaroslav Bágel 

 


