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Z á p i s n i c a 

z prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici 

konaného dňa 10. decembra 2018 

 

 

Prítomní : 

 

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

 

Poslanci OZ : 

 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

 

Neprítomný ospravedlnený : Miroslav Feriančik 

 

Ostatní prítomní : 

 

podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

R O K O V A N I E 

 

 V zmysle zákona č. 200/2010 Z.z. § 13, ods. 3, písm. c  o štátnych symboloch 

Slovenskej republiky na úvod ustanovujúceho zasadnutia OZ zaznela hymna SR. 

 Prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych 

voľbách konaných dňa 10. novembra 2018 z poverenia orgánov samosprávy 

obce otvorila  starostka obce Ing. Ivica Súkeníková.  Privítala novozvoleného 

starostu obce,  novozvolených poslancov OZ, doterajších poslancov zvolených 

vo voľbách 2014 – 2018 a ostatných prítomných občanov. 

     Konštatovala, že novozvolený starosta obce a  novozvolení poslanci OZ v poč- 

te 6 sú prítomní a podľa zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov OZ je schopné pre prijímanie uznesení. 

 Uviedla program rokovania prvého zasadnutie obecného zastupiteľstva : 

 

1. Hymna SR, otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Voľba mandátovej (volebnej) komisie a návrhovej komisie  

9. Poverenie zástupcu starostu obce a toho, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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10.    Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov 

11.    Určenie sobášiacich 

     12.    Plat starostu     

     13     R ô z n e                               

14.    Diskusia 

15.    Schválenie uznesenia 

16.    Záver 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Za zapisovateľku zápisnice z prvého zasadnutia bola určená pracovníčka 

obecného úradu Miroslava Štanclová. 

 Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci : Vladimír  F r o ľ a 

a  Oľga   F i l l o v á . 

 

3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Darina Letriková prečítala správu 

o výsledku komunálnych volieb v obci Blatnica  na funkciu starostu obce a poslan- 

cov obecného zastupiteľstva konaných dňa 10. novembra 2018. 

Poďakovala členom miestnej volebnej komisie za dobrú spoluprácu v čase konania 

volieb a obci za vytvorené podmienky pre činnosť komisie. Konštatovala, že pri 

zabezpečovaní volieb neboli zaznamenané žiadne negatívne javy. 

Novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom OZ zablahoželala a popriala 

veľa úspechov, zdravia pri ich práci. 

 Správa je priložená k zápisnici ako príloha č. 1. 

 

4. Zloženie sľubu starostu obce . 

 

 Ing. Ivica Súkeníková  prečítala znenie sľubu, po ktorom novozvolený sta- 

rosta obce Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. svojim podpisom potvrdil zloženie 

sľubu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 26.  

 Text sľubu starostu obce tvorí prílohu č. 2. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby predstúpili k predsedníckemu stolu 

a po prečítaní textu sľubu potvrdili platnosť zvolenia za poslanca svojim podpisom 

v znení § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. Poslanci sľub zložili do rúk starostu obce. 

 Text sľubu poslancov OZ tvorí prílohu č. 3. 
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6. Vystúpenie starostu obce. 

 

 Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval občanom za prejavenú 

dôveru, ktorú mu občania dali vo voľbách a zároveň  poďakoval bývalej starostke 

obce a poslancom OZ za vykonanú prácu pre obec. 

 Text príhovoru tvorí prílohu č. 4. 

 

  

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie za už predložený návrh 

programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie poslancov : 

Za program ustanovujúceho zasadnutia OZ hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, 

Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný – ospravedlnený : Miroslav Feriančik 

 

 

8. Voľba mandátovej (volebnej)  a návrhovej komisie. 

 

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci : Ing. Jaroslav Bágel, 

Magdaléna Kozáková a Vladimír Froľa. 

 Do volebnej (mandátovej) komisie boli navrhnutí poslanci : Ján Kvorka 

a Oľga Fillová. 

 Návrhy na zloženie návrhovej, volebnej (mandátovej) komisie boli 

schválené poslancami OZ jednohlasne bez pripomienok. 

Hlasovanie poslancov : 

Za zloženie návrhovej a volebnej (mandátnej) komisie hlasovali : Ing. Jaroslav 

Bágel, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján 

Kvorka 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný - ospravedlnený : Miroslav Feriančik 

 

 

9. Voľba zástupcu starostu obce a toho, kto bude oprávnený zvolávať 

    a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

 V zmysle zákona o obecnom zriadení § 13, písm. b. zákona SNR číslo 

369/1990 Zb. predložil starosta obce obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu 

Zástupcu starostu obce Jána Kvorku. Poslanci OZ návrh jednohlasne schválili. 
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OZ berie na vedomie informáciu, že na funkciu zástupcu starostu obce bol 

zvolený Ján Kvorka. 

Hlasovanie poslancov : 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný - ospravedlnený : Miroslav Feriančik 

 

 

10. Návrh na zriadenie komisii pri OZ a voľba ich predsedov. 

       

 Volebná (mandátová) komisia k tomuto bodu predložila návrhy na ich 

schválenie. Návrh predložil predseda volebnej (mandátovej) komisie Ján Kvorka, 

ktorý predniesol návrh predsedov a členov jednotlivých komisií : 

 

1. Komisia verejného poriadku, výstavby a životného prostredia – predseda  

Vladimír Froľa 

členovia – Miroslav Feriančik, Juraj Svitek, Jozef Koša, Martin Poništ 

2. Komisia finančná, sociálna a cestovného ruchu – predseda Peter Hajčík 

členovia – Ing. Jaroslav Bágel, Oľga Fillová, Ing. Ján Kohútka, Mgr. Jan- 

ka Špániková 

3. Komisia kultúry, mládeže a športu – predseda Magdaléna Kozáková 

členovia – Monika Sekaninová, Jozef Ferenčík, Ľubomír Kozák, Ladislav 

Fazika 

 

Návrhy na zriadenie komisii - ich predsedov a členov boli OZ jednohlasne 

schválené. 

Hlasovanie poslancov : 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný - ospravedlnený : Miroslav Feriančik 

 

 

11. Určenie sobášiacich. 

 

 Podľa zákona o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších zmien je stanove- 

né, že pri uzatváraní manželstva pred orgánom štátu sa tento obrad vykonáva 

pred starostom, primátorom, alebo povereným poslancom OZ. 
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 Do tejto funkcie zástupcu sobášiaceho boli určení poslankyňa OZ Magdalé- 

na Kozáková a poslanec OZ Ján Kvorka. 

Návrh bol poslancami OZ jednohlasne schválený. 

Hlasovanie poslancov : 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný - ospravedlnený : Miroslav Feriančik 

 

 

12.  Plat starostu. 

 

 Podľa zákona č. 320/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

v znení neskorších predpisov je plat starostu stanovený v jednotlivých skupinách 

podľa počtu obyvateľov a určeného násobku priemernej mzdy zamestnanca 

národného hospodárstva, ktorý vyčísľuje Štatistický úrad SR za predchádzajúci 

kalendárny rok (t.j. 1,83 x 954 €) čo činí 1.745,82 po zaokrúhlení 1,746,00 €. 

Hlasovanie poslancov : 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný - ospravedlnený : Miroslav Feriančik 

 

 

13. R ô z n e 

 

 Bývalá starostka obce požiadala listom OZ o preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky za rok 2018 v počte nevyčerpaných 10 dní. 

Žiadosť o preplatenie dovolenky poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili. 

Hlasovanie poslancov : 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný - ospravedlnený : Miroslav Feriančik 
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14.  D i s k u s i a. 

 

 V diskusii vystúpili : 

 

 občan  obce p. Jaroslav Borcovan : 

- upozornil na potrebu vystrihania a vypílenia kríkov na parkovisku 

 

občan obce p. Martin Műller : 

- opýtal sa novozvoleného starostu obce, aké má predsavzatia a plány 

v prvom roku svojho funkčného obdobia 

 

Na diskusné príspevky odpovedal starosta obce Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

  

 

13. Návrh na uznesenie. 

 

 Predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Bágel prečítal návrh na uzne- 

senie z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie poslancov : 

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

Kozáková, Ján Kvorka 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný - ospravedlnený : Miroslav Feriančik 

 

14. Záver . 

 

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval všetkým poslancom OZ 

a občanom za účasť na prvom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

        

 

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

                           starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice : 

Vladimír Froľa 

 

Oľga Fillová 

 

 

Zapisovateľka : 

     Miroslava Štanclová 

 


