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Z á p i s n i c a 
zo  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,   

konaného dňa 1.4.2019 

 
Číslo : 105/2019              V Blatnici, 4.4.2019 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

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

Kozáková, Ján Kvorka 

 

Neprítomný poslanec OZ :  Miroslav Feriančik,  

 

Kontrolór obce  : Ing. Ľudovít Smik  

 

Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

P r o g r a m    z a s a d n u t i a   O Z : 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu 

2.   Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice 

3.   Kontrola plnenie uznesení z posledného OZ 

4.   Schválenie VZN obce č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plne- 

      nie povinnej školskej dochádzky  

5.   Žiadosť Evy Mackovej o umiestnenie reklamnej tabule a prenájom obecného 

      pozemku 

6.   Úprava rozpočtu obce č. 2 a č. 3 

7.   Schválenie čerpania rezervného fondu na zakúpenie umývačky riadu do ŠJ 

8.   Schválenie predaja chatky a pozemku v areáli ATC Blatnica na základe návrhu 

      geometrického plánu a zriadenie vecného bremena 

9.   Schválenie zámeru spoplatnenia za prenájom bicyklov, elektrobicyklov a ko- 

      lobežiek v rámci podnikateľských aktivít v obci Blatnica 

10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019-2025 

11. Schválenie zámeru terénnych úprav pred Domom služieb a Domom smútku 

      pre účel parkovania motorových vozidiel 

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, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 

  

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

Hajčík  do návrhovej komisie boli navrhnutí : Vladimír Froľa, Ján Kvorka a Ing. Ja- 

roslav Bágel.  Za zapisovateľku bola určená : Miroslava Štanclová. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 

vateľku zápisnice zo zasadnutia  OZ. 

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

Magdaléna Kozáková , Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

 V tomto bode programu starosta obce konštatoval, že uznesenia boli 

splnené. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledné- 

ho OZ. 

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

Magdaléna Kozáková , Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 
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4.  Schválenie VZN obce č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

     na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

  

 Starosta obce oboznámil prítomných o potrebe schválenia návrhu VZN 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

nakoľko sme doposiaľ nemali schválené toto VZN.  Návrh bol zverejnený  

v skrinke OcÚ a na web stránke obce v zákone stanovenej lehote – príloha 1. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce č. 2/2019 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

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

Magdaléna Kozáková , Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

5. Žiadosť Evy Mackovej o umiestnenie reklamnej tabule a prenájom obecné- 

    ho pozemku 

 

 Eva Macková podala k prejednaniu na OZ žiadosť o umiestnenie reklamnej 

tabule na prenájom elektrobicyklov na obecnom pozemku a zároveň prenájom 

tohto obecného pozemku. Po diskusii poslancov bolo odsúhlasené vzatie na ve- 

domie tejto žiadosti a na najbližšom zasadnutí OZ sa k prejednaniu tejto žiados- 

ti vrátime. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Evy Mackovej o umiestnenie 

reklamnej tabule na obecnom pozemku. 

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0  

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

6. Úprava rozpočtu obce č. 2 a 3 

 

 Poslanci OZ spolu s pozvánkami dostali k pripomienkovaniu aj návrh úpravy 

rozpočtu obce č. 2 a 3. Úpravami rozpočtu sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá 

nemá námietky k úpravám rozpočtu. Bežné príjmy po úprave rozpočtu predstavujú 

čiastku 548.896,00 €, bežné výdavky po úprave rozpočtu predstavujú čiastku 

524.951,00 €, kapitálové výdavky po úprave rozpočtu predstavujú 12.500,00 € 

a príjmové finančné operácie predstavujú 7.498,00 € - príloha č. 2 a 3 zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 2 a schvaľuje úpravu 

rozpočtu obce č. 3. 

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik  

 

7. Schválenie čerpania rezervného fondu na zakúpenie umývačky riadu do ŠJ 

 

 V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe 

zakúpenia umývačky riadu do ŠJ z rezervného fondu v sume 4.238,40 €.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na zakúpenie 

umývačky riadu do ŠJ v sume 4.238,40 €. 

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

8. Schválenie predaja chatky a pozemku v areáli ATC Blatnica na základe 

    návrhu geometrického plánu a zriadenie vecného bremena  

 

 O žiadosti predaja chatky pre Poľovnícke združenie Blatnica už poslanci 

OZ rokovali a schválili zámer jej odpredaja. Zámer predaja obecného majetku 

 osobitným zreteľom bol zverejnený v skrinke OcÚ a na web stránke obce. 

Po diskusii poslancov bol navrhnutý a odsúhlasený predaj chatky s pozemkom 

v areáli ATC pod Záhorím pod podmienkou, že odpredaj bude za sumu mini- 

málne vo výške znaleckého posudku a náklady spojené s vypracovaním GP 

budú pripočítané k cene. Zároveň sa zriadi vecné bremeno na právo prechodu 

bezodplatne s tým, že kupujúci vybuduje vstupnú bránu do areálu ATC.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj chatky s pozemkom na základe návrhu 

geometrického plánu parc. číslo 978/10 zámerom osobitého zreteľa pre Poľov- 

nícke združenie Blatnica na základy sumy nie nižšej ako sumy podľa znaleckého 

posudku. Náklady spojené s vypracovaním GP budú pripočítané k predajnej 

cene. Zriadenie vecného bremena na právo prechodu bezodplatne s tým, že 

kupujúci vybuduje vstupnú bránu do areálu ATC pod Záhorím Blatnica. 

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka  

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 
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9. Schválenie zámeru spoplatnenia za prenájom bicyklov, elektrobicyklov 

    a kolobežiek v rámci podnikateľských aktivít v obci Blatnica 

  

 Starosta obce informoval poslancov OZ o zrušení tohto bodu programu OZ, 

nakoľko obec so zákona nemôže požadovať od podnikateľských subjektov v obci 

takýto poplatok. Navrhol však spoplatniť použitie na vývoz vlečky malotraktora pre 

občanov obce v sume 10,00 € za 1 vývoz. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výber poplatku za použitie malotraktora na jeden 

vývoz pre občanov obce v sume 10,00 €. 

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

 

10. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 - 2025 

 

 Hlavnému kontrolórovi obce končí 6 ročné funkčné obdobie a preto je 

potrebné vyhlásiť nové voľby na post hlavného kontrolóra obce. Deň konania 

volieb sa stanovuje na 27.5.2019, voľby budú tajné, prihlášky spolu s predpí- 

sanými dokladmi treba doručiť na obecný úrad v uzavretej obálke. Bola aj vy- 

menovaná komisia na preverenie splnenia podmienok kandidátov v zložení 

p. Oľga Fillová a p. Ján Kvorka. Zároveň je umožnené kandidátom na funkciu 

HK v deň konania volieb vystúpiť pred OZ v časovom rozsahu najviac 5 min. 

 

Obecné zastupiteľstvo : 

I. vyhlasuje v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 27. máj 2019 za deň konania voľby HK 

obce Blatnica 

II. určuje náležitosti a prílohy prihlášky kandidáta na funkciu HK ako aj 

rozsah výkonu – pracovný úväzok (0,13) 

III. menuje komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu 

HK v zložení : p. O. Fillová, J. Kvorka 

IV. schvaľuje spôsob vykonania voľby HK – tajným hlasovaním poslancov, 

zároveň umožňuje kandidátom na funkciu HK v deň konania voľby vystúpiť 

pred OZ a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii HK - 

časový rozsah najviac 5 min. 

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

Magdaléna Kozáková   

Proti hlasovali : 0 

Zdržal sa hlasovania : Ján Kvorka 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 
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11. Schválenie zámeru terénnych úprav pred Domom služieb a Domom smútku 

      pre účel parkovania motorových vozidiel 

 

 V tomto bode starosta obce informoval poslancov o potrebe vybudovania 

parkovacích miest pred Domom smútku a Domom služieb. Tým, že sa vypília 

pri Dome smútku tuje a smreky, vyplaníruje sa priestranstvo a môžeme tam vy- 

budovať za múrom parkovacie miesta na bicykle a pred sochou anjela – parko- 

vacie miesta pre motorové vozidlá. Pred Domom služieb navrhujeme zrušiť 

oplotenie a vyplanírovaním vzniknú parkovacie miesta. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer terénnych úprav pred Domom služieb 

a Domom smútku pre účel parkovania motorových vozidiel. 

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

12.  Rôzne a diskusia 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ : 

 

- o zámere vypracovania dodatku k VZN na výber parkovného v obci 

          na celoročný výber parkovného – 0,50 €/1 hod. v čase od 6,00 do 20,00 hod. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zámer na výber parkovného – cena 

0,50 €/1 hod. denne od 6,00 – 20,00 hod. 

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

- o zničení drevených chatiek v areáli ATC pod Záhorím vandalmi – porozbí- 

jané okná a dvere – je potrebné ich zlikvidovanie, nakoľko vstup do nich 

je nebezpečný 

- zároveň je potrebné vyradiť z evidencie drobný hmotný majetok, ktorý sa 

nachádzal v turistickej ubytovni a bol už účtovne odpísaný z evidencie majetku 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie drobného hmotného majetku z turistic- 

kej ubytovne, ako aj likvidáciu drevených chatiek v areáli ATC pod Záhorím.  
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Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová,  Vladimír Froľa, Peter Hajčík, 

Magdaléna Kozáková,  Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

- o pohrebnom koči z našej obce, ktorý je v Slovenskom technickom múzeu 

v Nitre od roku 1992, nie je vystavený – je v depozitári. Chceli by sme, aby 

nám koč vrátili, ale nakoľko bol odpredaný, môžeme ho získať formou pre- 

nájmu 

 

- dňa 1. mája usporiadame kultúrne podujatie – slávnostné osadenie vstupnej  

brány do Gaderskej doliny, chceli by sme tam vystaviť aj pohrebný koč, na ktorý 

chceme usporiadať zbierku na jeho reštaurovanie 

 

- dňa 14. apríla 2019 o 16.00 hod. vystúpi folklórny súbor Záriečan a reci- 

tátor p. Juraj Sarvaš v evanjelickom a.v. kostole  

 

- ponuke geodeta Ing. Petra Koštiala pre občanov obce a obec na vypracovanie 

geometrických  plánov, vytýčenie hraníc pozemkov, výškopisné a polohopisné 

zameranie terénu a ďalšie v cene rovnajúcej sa správnym poplatkom t.j. 

za 27,00 € 

 

- o vypílení stromov v obecnej hore v Záhorí, nakoľko stromy sú vyschnuté – 

 napadnuté lykožrútom 

 

- starosta obce odovzdal svoje majetkové priznanie za rok 2018 komisii verejného 

záujmu pri OZ, ktorá pracuje v zložení Ján Kvorka a Oľga Fiíllová 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie majetkového priznania starostu 

obce. 

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

Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0  

Neprítomný : Miroslav Feriančik 

 

 V diskusii vystúpili  : 

 

- občan obce   Oľga Kuchťáková 

  

vyslovila dotaz ohľadom stavby Ľubomíra Kozáka na Tenise a zároveň sa informova- 

la ohľadom opravy NN vedenia pri MŚ firmou INPREL, ktorá zasielala list občanom 
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- občan obce   Martin Muller 

 

navrhol, aby obec reklamy podnikateľských subjektov zverejnila na web stránke 

obce a zamedzila ich umiestňovanie po plotoch 

 

 

- občan obce   Mgr. Vlasta Sekerková 

 

požiadala o vybudovanie parkovacieho miesta (zatrávňovacie kocky) pri bráne 

do ZŚ a zároveň označenie parkovisko pre ZŠ 

 

- poslanec OZ  Magdaléna Kozáková 

 

navrhla vybudovať chodník pre deti a občanov a to od čísla domu 316 až po 310 

(základnú školu), nakoľko je tu cesta dosť široká 

 

- občan obce   Jozef Ferenčík 

 

navrhol označiť značkou stavenisko resp. obecný pozemok – ATC, aby sa zabrá- 

nilo vstupu nepovoleným osobám 

 

- občan obce   Jozef Koša 

 

navrhol využiť spílené drevo z obecnej hory  na vybudovanie protihlukovej steny 

aj steny proti vetru na ATC 

 

Na diskusné príspevky odpovedal starosta obce. 

 

 

13. Návrh na uznesenie  

 

Predseda  návrhovej komisie predložil  poslancom OZ návrhy na uznesenie, 

ktoré boli jednohlasne schválené. 

 

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

Ján Kvorka, Magdaléna Kozáková 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Miroslav Feriančik 
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10.   Záver 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť 

na tomto  zasadnutí OZ .  

 

 

 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Magdaléna Kozáková 

 

 

Oľga Fillová 

 

 

Peter Hajčík 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka : 

 

Miroslava Štanclová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


