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Z á p i s n i c a 

z prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici 

konaného dňa 11. novembra 2022 

 

 

Prítomní : 

 

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

 

Poslanci OZ : 

 

Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana  Líšková, JUDr. Michal Sivák 

 

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 29. októbra 2022 z poverenia orgánov samosprávy 

obce otvoril starosta obce Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.   Privítal novozvo- 

lených poslancov OZ  a ostatných prítomných občanov. 

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

te 7 sú prítomní a podľa zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov OZ je schopné pre prijímanie uznesení. 

 Uviedol 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 

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

11.    Určenie sobášiacich 

     12.    Plat starostu     
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     13     Diskusia                             

14.    Schválenie uznesení 

15.    Záver 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Za zapisovateľku zápisnice z prvého zasadnutia bola určená Mgr. Mária 

Líšková. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci : Ing. Ivana Líšková 

a Štefan Ličko. 

 

 

3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Lenka Hýsková prečítala správu 

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

cov obecného zastupiteľstva konaných dňa 29. októbra 2022. 

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 . 

 

 Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  prečítal znenie sľubu, po ktorom 

novozvolený starosta obce Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. svojím 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 svojím 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. 

 

6. Vystúpenie poslankyne OZ a starostu obce 

 

 Novozvolená poslankyňa OZ Mgr. Mária Líšková vo svojom príhovore 

poďakovala v mene novozvolených poslancov ako aj v svojom mene občanom 

obce za prejavenú dôveru, ktorú občania prejavili vo voľbách a dúfa, že občanov 

svojou prácou nesklamú . 
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 Taktiež starosta obce poďakoval občanom za prejavenú dôveru, ktorú mu 

 opäť po štyroch rokoch prejavili. Vo svojej práci bude naďalej pokračovať 

pre blaho a potreby občanov obce a obec chce naďalej zveľaďovať a skrášľovať. 

  

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie za návrh programu 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie poslancov : 

Za program ustanovujúceho zasadnutia OZ hlasovali : Vladimír Froľa, Peter 

Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Lišková, Ing. Ivana Líšková a JUDr. 

Michal Sivák 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

 

8. Voľba  návrhovej komisie. 

 

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci : Ján Hríb, JUDr. Michal 

Sivák a Vladimír Froľa. 

  

 Návrh na zloženie návrhovej komisie bol schválený poslancami OZ 

jednomyseľne bez pripomienok. 

Hlasovanie poslancov : 

Za : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

 

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 p. Vladimíra Froľu, ktorý bol zároveň poverený zvolá- 

vať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ návrh jednomyseľne 

schválili. 

 

OZ berie na vedomie informáciu, že na funkciu zástupcu starostu obce bol 

zvolený p. Vladimír Froľa, ktorý je tiež poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 
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Hlasovanie poslancov : 

Za  : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária 

Líšková, Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

 

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

       

 K tomuto bodu starosta obce predložil návrhy na zriadenie komisií 

a ich predsedov : 

 

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

JUDr. Michal Sivák 

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

3. Komisia kultúry, mládeže a športu – predsedníčka Mgr. Mária Líšková 

 

Návrhy na zriadenie komisií a ich predsedov boli OZ jednohlasne schválené. 

Hlasovanie poslancov : 

Za  : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

 

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. 

 Do tejto funkcie zástupcu sobášiaceho bola určená Mgr. Mária Líšková. 

 

Návrh bol poslancami OZ jednomyselne schválený. 

Hlasovanie poslancov : 

Za  : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 
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12.  Určenie platu 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. 1.211,00 x 2,20 = 2.664,20 €). Nakoľko starostovi nepatrí 

počas celého roka žiadna odmena ani ošatné, navrhol predseda finančnej komi- 

sie vzhľadom aj na dosiahnuté výsledky navýšenie platu z 20 %, ktoré mal vyplá- 

cané doteraz na 40%. Návrh bol poslancami OZ jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie poslancov : 

Za  : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 

 

 

13. Diskusia 

 

 Starosta obce znovu poďakoval všetkým občanom, ktorí prišli voliť. Tým, 

že opäť  bol zvolený za starostu na jednej strane sa teší z prejavenej dôvery 

a zároveň na druhej strane ho to zaväzuje ešte k lepšej práci pre občanov obce. 

Zároveň sa teší aj na dobrú spoluprácu s novozvolenými poslancami obecného 

zastupiteľstva. Nakoľko nik z prítomných nemal žiadny diskusný príspevok, 

bola diskusia uzavretá. 

 

 

14. Návrh na uznesenie. 

 

 Poslankyňa Mgr. Mária Líšková prečítala návrh na uznesenie z prvého 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie poslancov : 

Za  : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

Neprítomný : 0 
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15. 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 : 

 

 

Ing. Ivana Líšková 

 

Štefan Ličko 

 

 

Zapisovateľka : 

 

     Mgr. Mária Líšková 
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Uznesenie č. 1/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- výsledky voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva 

- vystúpenie poslankyne OZ Mgr. Márie Líškovej a vystúpenie starostu obce 

 

Výsledok hlasovania : 

za : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný . 0 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 2/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

konštatuje, že 

 

- novozvolený starosta obce Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce 

- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, 

Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, Ing. Ivana Líšková a JUDr. Michal Sivák. 

 

Výsledok hlasovania : 

za :  Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : 0                                                                     

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 
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Uznesenie č. 3/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

1. program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. overovateľov zápisnice : Ing. Ivana Líšková, Štefan Ličko 

3. návrhovú komisiu : Ján Hríb, JUDr. Michal Sivák, Vladimír Froľa 

 

Výsledok hlasovania : 

za : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : 0 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 4/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zástupcu starostu obce poslanca OZ p. Vladimíra Froľu, ktorý zároveň bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupisteľstva 

 

Výsledok hlasovania : 

za : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : 0 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.  

           starosta obce 
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Uznesenie č. 5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a.) zriaďuje 

 

komisiu finančnú, sociálnu, obchodu a cestovného ruchu, komisiu kultúry, mládeže 

a športu a komisiu výstavby, životného prostredia a verejného poriadku pri OZ 

 

b.) volí  

 

- predsedu komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku JUDr. 

   Michala Siváka 

- predsedu finančnej komisie, sociálnej, obchodu a cestovného ruchu p. Petra 

  Hajčíka 

- predsedníčku komisie kultúry, mládeže a športu Mgr. Máriu Líškovú 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : 0 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

         

 

Uznesenie č. 6/2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Blatnici dňa 11.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blatnica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

určuje 

 

v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce vo výške 

2.664,20 € navýšený o 40 % (suma predstavuje 3.730,00 €). 

             

Výsledok hlasovania : 

za : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

proti : 0 
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zdržal sa : 0 

neprítomný : 0 

 

 

          

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

 

        

 

Všetky uznesenia boli  schválené. 

 

Výsledok hlasovania : 

za : Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Ján Hríb, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : 0 

 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

              starosta obce 

 

 

 

Návrhová komisia : 

 

 

Ján Hríb 

 

 

JUDr. Michal Sivák 

 

 

Vladimír Froľa 

 

 

 

 


