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Z á p i s n i c a 

z  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,   
konaného dňa 24.6.2019 

 
Číslo : 197/2019              V Blatnici, 25.6.2019 
 
Prítomní poslanci OZ : 
 
Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  – starosta obce, 
Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik,, Oľga Fillová,  Vladimír Froľa, Peter Hajčík,   
Magdaléna Kozáková  
 
Neprítomný poslanec OZ :   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.   Schválenie návrhu plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 
5.   Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 
6.   Úprava rozpočtu obce č. 5 
7.   Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Blatnica do roku 2020 
8.   Schválenie žiadosti o dotáciu k rozpočtu obce pre ECAV Blatnica 
9.   Schválenie Dodatku č. 3 k VZN obce o príspevku na školské stravovanie 
10. Prejednanie umiestnenia detského ihriska 
11. Rôzne a diskusia 
12. Návrh na uznesenie 
13  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, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 
  
Za overovateľov zápisnice boli určení  :  Oľga Fillová a Miroslav Feriančik, 
do návrhovej komisie boli navrhnutí : Vladimír Froľa, Peter Hajčík a Ing. Ja- 
roslav Bágel. Za zapisovateľa bola určená : Magdaléna Kozáková. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 
vateľa zápisnice z mimoriadneho zasadnutia  OZ. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný :  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, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
4. Schválenie návrhu plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 
 
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce informovala poslancov OZ 
o návrhu kontrol na II. polrok 2019. Návrh bol v zákonnej lehote zverejnený 
v skrinke obecného úradu a na internetovej stránke obce. Kontroly sa týkajú : 
- bežných výdavkov rozpočtu obce – ochrana pred požiarmi v roku 2018 
- kapitálové výdavky v roku 2018 
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 
- mimoriadne kontroly v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva. 
 
 



 3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra obce na II. pol- 
rok 2019. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
5. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 
 
Ekonóm obce Ing. Ján Kohútka informoval poslancov OZ, že návrh záverečného 
účtu obce za rok 2018 dostali s pozvánkou na OZ  k pripomienkovaniu, 
v zákonnej lehote bol zverejnený v skrinke obecného úradu aj na internetovej 
stránke obce. Kontrolórka obce taktiež doporučila poslancom OZ schváliť celo- 
ročný rozpočet obce bez výhrad. Predseda finančnej komisie informoval poslan- 
cov, že na svojom zasadnutí prejednali návrh záverečného účtu a finančná komi- 
sia taktiež doporučuje schváliť rozpočet obce bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce na rok 2018 bez výhrad. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
6. Úprava rozpočtu obce č. 5 
 
Predseda finančnej komisie p. Peter Hajčík oboznámil poslancov s úpravou roz- 
počtu obce č. 5 – bežné príjmy po úprave predstavujú 563.539,00 €, bežné výdav- 
ky po úprave predstavujú 540.405,00 €, kapitálové výdavky po úprave predstavujú 
56.542,00 € a príjmové finančné operácie po úprave predstavujú 47.498,00 €. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 5. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
7. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Blatnica do roku 2020 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že záväznou časťou Programu odpadové- 
ho hospodárstva Žilinského kraja sú aj Programy odpadového hospodárstva jednot- 
livých obcí ŽSK. Nám tento program vypracoval podľa skutočne odovzdaného 
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odpadu firma Brantner Fatra s.r.o. – posúdil a stanovisko vydal Okresný úrad, 
odbor starostlivosti o životné prostredie v Martine, ale je potrebné jeho schválenie 
aj na obecnom zastupiteľstve.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce 
Blatnica do roku 2020. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
8. Schválenie žiadosti o dotáciu pre ECAV Blatnica 
 
Evanjelická a.v. cirkev Blatnica požiadala o poskytnutie dotácie na konanie Letnej 
biblickej školy, ktorá sa bude konať v dňoch od 2.7. do 6.7.2019 v Blatnici a môžu 
sa jej zúčastniť deti z našej obce – v sume 500,00 €. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre ECAV Blatnica na konanie LBŠ 
v sume 500,00 €. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
9. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce o príspevku na školské stravovanie 
 
Starosta obce informoval poslancov o návrhu dodatku č. 2 k VZN obce o príspevku 
na školské stravovanie. VZN o príspevku na školské stravovanie sa nemenilo od roku 
2011 a od 01.09.2019 sa menia pásma zaradenia ŠJ – ceny potravín stále stúpajú 
a tak je potrebné schválenie tohto dodatku. Návrh bol zverejnený v zákonnej lehote 
v skrinke obecného úradu a na internetovej stránke obce.  
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
 
 
 



 5 

10. Prejednanie umiestnenia detského ihriska 
 
V tomto bode programu starosta obce informoval o získaní finančného príspev- 
ku v sume 3.000,00 € z nadácie TREAM LEADER na vybudovanie detského 
ihriska, ktoré navrhol umiestniť na priestranstve za obecným úradom. Po dis- 
kusii poslancov bol navrhnutý zámer umiestnenia detského ihriska za obecným 
úradom, treba však dať vytýčiť siete, ktoré sú tam uložené a podľa toho vybrať 
vhodné miesto. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer umiestnenia detského ihriska na parcelu 
za obecným úradom. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková,  
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
11.  Rôzne a diskusia 
 
 Starosta obce informoval poslancov OZ : 
 
- o návrhu Rady školy pri Základnej škole v Blatnici na vymenovanie riaditeľa 
          Základnej školy v Blatnici Mgr. Vlastu Sekerkovú 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vymenovanie Mgr. Vlasty Sekerkovej za riaditeľ- 
ku Základnej školy v Blatnici. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : 0 
 
 - o žiadosti Ľubomíra Kozáka o odkúpenie časti obecného pozemku resp.  

zriadenie vecného bremena a taktiež žiadosť L. Lettrichovej, R. Fillu a M.      
   Martiniaka o  zriadenie vecného bremena na prechod po obecnom pozemku 
   – po diskusii sa tieto body presúvajú na prejednanie na najbližšie zasadnutie OZ 
     
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun bodu o zriadení vecného bremena pre 
Ľ. Kozáka, L. Lettrichovú, R. Fillu a M. Martiniaka na najbližšie zasadnutie OZ. 
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : 0 
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- o žiadosti, ktorá bola podaná na OÚ, odbor ŽP na vyjadrenie k vybudovaniu 
   turniketu na výber parkovného – čakáme na ich vyjadrenie 
-  spomaľovače, ktoré majú byť umiestnené po obci – pripravuje sa dokumentácia 
-  cez letné mesiace (prázdniny) sa budú za pomoci mládeže v obci budovať parko- 
   vacie miesta pred Domom smútku a Domom služieb 
- o potrebe zriadenia záchytného parkoviska pred dedinou   
 
 
V diskusii vystúpili  : 
 
 

- občan obce    Milan Marček 
 
vyjadril svoj nesúhlas s umiestnením detského ihriska za budovou obecného 
úradu 
 
 

- chalupár obce   Ing. Vladimír Polerecký 
 
podporil návrh p. Marčeka a nesúhlasí s umiestnením detského ihriska za budovou 
obecného úradu, nakoľko túto lúku používa na parkovanie pre svoje motorové 
vozidlo, nakoľko má problém dostať sa s motorovým vozidlom do svojho dvora 
a parkovať v ňom 
 
 
 - občan obce    Jozef Koša 
 
navrhol využiť na záchytné parkovisko pre autá obecný pozemok, ktorý je 
pri jeho rodinnom dome 
 
 
 - občania obce   Valéria Kalnická, Jozef Koša 
 
vyslovili názor, že sú sklamaní z rozhodnutia a následného hlasovania poslancov 
OZ, ktorí hlasovali proti neschválenia nájmu ATC  
 
 
 
5. Návrh na uznesenie  
 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 
ktoré boli  schválené. 
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Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, 
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková 
Proti hlasovali : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
Neprítomný : Ján Kvorka 
 
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 
 
 
Miroslav Feriančik 
 
 
 
 
Zapisovateľ :  Magdaléna Kozáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


