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Z á p i s n i c a 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,   

konaného dňa 16. decembra 2022 

 
Číslo : 421/2022              V Blatnici, 19.12.2022 

 

 

Prítomní poslanci OZ : 

 

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

Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, Ing. Ivana 

Líšková, JUDr. Michal Sivák 

 

Neprítomný poslanci OZ :   Ján Hríb – ospravedlnený (zdravotné problémy) 

 

Kontrolórka obce : Mgr. Silvia Zacharová -ospravedlnená (zdravotné problémy)  

 

Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. 

 

R o k o v a n i e 
 

1. Zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných  

poslancov, ktorí sa zúčastnili  zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo vzhľadom k nadpo- 

lovičnej účasti poslancov bolo právoplatné pre jeho rokovanie a prijatie uznesení 

v zmysle zákona o obecnom zriadení. Starosta obce oboznámil poslancov OZ 

s programom schôdze, ktorý bol poslancom doručený elektronicky, zároveň bol 

zverejnený pre verejnosť na web stránke obce a v skrinke obecného úradu. Zároveň 

oznámil, že zo zasadnutia je vyhotovený audiozáznam.  

 

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.   Úprava rozpočtu obce č. 7 

5.   Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023-2025 

6.   Schválenie návrhu VZN obce o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

      a podmienky úhrady v ŠJ 

7.   Schválenie návrhu VZN obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

      odpady a drobné stavebné odpady 

8.   Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obce Blatnica 

9.   Schválenie návrhu Plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

10.  Rôzna a diskusia 
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11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

Pri schvaľovaní programu zasadnutia poslanec OZ JUDr. Michal Sivák 

požiadal o doplnenie programu v bode rôzne o zrušenie uznesenia OZ č. 38/2021 

zo dňa 30.06.2021 a uznesenia č. 19/2022 zo dňa 14.03.2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program zasadnutia  OZ  . 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie a zapisovateľa 

  

Za overovateľov zápisnice boli určení  : Peter Hajčík, Štefan Ličko, Ing. Ivana 

Líšková, do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Michal Sivák, Vladimír Froľa. 

Za zapisovateľku bola určená : Mgr. Mária Líšková 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapiso- 

vateľa zápisnice zo zasadnutia  OZ. 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov, že všetky uznesenia z posledného 

zasadnutia OZ boli splnené. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

neprítomný : Ján Hríb 

 

4. Úprava rozpočtu obce č. 7 

 

Predseda finančnej komisie predniesol poslancom OZ správu zo zasadnutia 
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finančnej komisie. Komisia doporučuje schváliť úpravu rozpočtu č. 7. Bežné príjmy 

po úprave predstavujú sumu 799.336,00 €, bežné výdavky po úprave predstavujú 

814.726,00 €, kapitálové príjmy po úprave predstavujú 6.154,00 €, kapitálové 

výdavky po úprave 109.862,00 €, príjmové finančné operácie predstavujú 13.500,00 € 

príjmové finančné operácie po úprave 141.348,00 € a výdavkové finančné operácie 

8.750,00 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 7. 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

           

5. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025 

 

Poslanci OZ dostali spolu s pozvánkou na zasadnutie aj návrhy rozpočtov na ro- 

ky 2023-2025. Návrhy boli zverejnené aj na úradnej tabuli a stránke obce v zákonnej 

lehote. Komisia finančná na svojom zasadnutí sa taktiež zaoberala návrhom roz- 

počtu a doporučila ho schváliť. K záverečnému účtu svoje stanovisko zaslala aj 

kontrolórka obce, ktorá pre nemoc sa nemohla na zasadnutie dostaviť. Jej stano- 

visko prečítala poslankyňa Ing. Ivana Líšková.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 bez programovej 

štruktúry  a zároveň návrhy rozpočtov na roky 2024-2025 berú na vedomie. 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

6. Schválenie návrhu VZN obce o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

    nákladov a podmienky úhrady v ŠJ 

 

Vzhľadom na to, že sa od 01.01.2023 menia finančné pásma na nákup potravín 

na jedno jedlo v školskej jedálni, ktoré stanovilo Ministerstvo školstva vzhľadom 

k zvýšeným cenám potravín,  je potrebné prijať VZN obce s upravenými cenami 

jedál pre MŠ a ZŠ. Návrh VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na stránke obce 

a v skrinke obecného úradu. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN obce o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ. 

Za hlasovali : Vladimír Froľa, Peter Hajčík,  Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, 
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Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

7. Schválenie návrhu VZN obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2023 

 

Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom nevyhnutnú potrebu navýšenia poplat- 

ku za vývoz odpadu, ktorá sa odvíja od navýšenia ceny od spoločnosti Brantner- Fat- 

ra. Toto navýšenie sa týka skoro každej obce v našom okrese. Treba, aby ľudia 

viac odpad triedili a tak sa znižoval poplatok za vývoz odpadu. Návrh VZN bol 

v zákonnej lehote zverejnený v skrinke obecného úradu a na stránke obce. V diskusii 

vystúpila poslankyňa Ing. Ivana Líšková, ktorá navrhla zvýšenie poplatku za ubyto- 

vanie z 0,50 € na 1,00 € za noc a 1 osobu.   

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce o miestnych daniach a poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2023. 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

8. Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obce Blatnica 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí OZ dostal každý poslanec k oboznámeniu sa 

rokovací poriadok obce. Je navrhnutá zmena v tom, že ku každému prejednávanému  

bodu sa vyjadria poslanci a potom sa môžu vyjadriť občania a prítomní hostia. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený Rokovací poriadok obce Blatnica. 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

9. Schválenie návrhu plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023. 

 

Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce prečítal návrh plánu práce 

na I. polrok 2023 ekonóm obce. Kontroly sa budú týkať kontroly bežných výdavkov 

v položke 0320 – ochrana pred požiarmi a položke 0810 – rekreačné a športové 

služby v roku 2022. Taktiež vypracuje odborné stanovisko k návrhu záverečného 
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účtu obce za rok 2022. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 

2023. 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

10. Rôzne a diskusia 

 

V tomto bode programu vystúpil poslanec OZ JUDr. Michal Sivák, ktorý vysvetlil 

poslancom OZ, že na prvom zasadnutí OZ dňa 21.11.2022 sme vyhoveli protestu 

prokurátora číslom uznesenia 11/2022, ktorý navrhol zrušenie uznesení č. 38/2021 

z 30.06.2021 a 19/2022 zo dňa 14.03.2022, ale podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení sme samotné  uznesenia nezrušili a preto navrhol zrušiť ci- 

tované uznesenia. Bolo vyhlásené hlasovanie za zrušenie týchto uznesení. 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. a v náväznosti  

na uznesenie OZ č. 11/2022 zo dňa 21.11.2022 ruší uznesenie OZ č 38/2021 zo  

dňa 30.06.2021 a uznesenie OZ č. 19/2022 zo dňa 14.03.2022. 

 

Starosta obce v tomto bode  informoval poslancov o práci za rok 2022 : 

- podanie projektu na zberný dvor – vyhodnotený má byť na jar 2023 

- projekt na rozšírenie kapacity MŠ – prístavba sa už buduje 

- odkúpenie kaštieľa a kúrie – podpisujú sa už zmluvy 

- chceme podať projekt na rozšírenie vodovodu, rozšírenie verejného osvetlenia 

   a taktiež na projektovú dokumentáciu na kaštieľ 

 - projekt na rekonštrukciu verejnej komunikácie nemôžeme podať, lebo nie sú vyhlásené 

výzvy. Na záver svojho príspevku hodnotil nielen tento rok, ale aj uplynulé roky za úspeš- 

né. 

 

Bola vyhlásená diskusia v ktorej vystúpil právnik advokátskej kancelárie, ktorý zastu- 

puje p. Miklerovú. Konštatoval, že nerozumejú tomu, že OZ najskôr schváli predaj 

pozemku pre p. Miklerovú a zamietne vyhovieť protestu prokurátora a neskôr schváli 

protest prokurátora a zruší uznesenia o odpredaji pozemku pre p. Miklerovú, ktorá 

nedostala vysvetlenie od obce prečo a na základe čoho sa tak stalo. Zároveň požiadal 

poslancov, aby sa vyjadrili. Ako prvý sa vyjadril starosta obce,  že nie je povinný 
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informovať prečo sa poslanci a obec rozhodli tak, ako sa rozhodli. Pani Miklerová  

ak vidí pochybenie obce môže podať prešetrenie na súd. 

Poslanec OZ JUDr. Michal Sivák vysvetlil prítomným, že si podrobne preštudoval  

protest prokurátora a stotožňuje sa s ním, dôvody sú zrozumiteľne popísané, preto 

nemal dôvod ináč hlasovať. 

Právnik advokátskej kancelárie apeloval na poslancov, že každý má nehnuteľnosť 

a keď zistí, že pozemok ktorý dlhodobo užíva nie je jeho vlastníctvom, chce dať 

veci na správnu mieru.  

Starosta obce informoval, že p. Stašová už podala žiadosť na odkúpenie predmet- 

ného pozemku v ½. Túto možnosť má aj pani Miklerová, OZ bude o tom nanovo 

rozhodovať. V prípade, že žiadosť od p. Miklerovej v dohľadnej dobe nebude 

doručená na obecný úrad – bude jej vyrubený nájom za pozemok za 2 roky spätne 

a na ďalšie obdobie. 

JUDr. Mikler sa opýtal starostu obce, či sa osobne stretol na Okresnej prokuratúre 

s p. Ristvejovou , na čo pán starosta odpovedal, že zaniesol do podateľne zápisnicu 

a uznesenia a stretol tam p. Ristvejovú. 

 

- občan obce   p. Ján Ferenčík 

 

informoval sa o rozpočte pre DHZ na rok 2023 

 

- občan obce   p. Jozef Ferenčík 

 

vyslovil dotaz, či suma 30,00 € za vývoz komunálneho odpadu je na domácnosť, 

resp. na člena 

 

Na diskusné príspevky odpovedal starosta obce. 

 

 

11. Návrh na uznesenie 

 

 Predseda návrhovej komisie predložil poslancom OZ návrhy  uznesení, 

ktoré boli jednomyseľne schválené. 

 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

 

         Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

       starosta obce 
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Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

Ing. Ivana Líšková 

 

 

 

 

Peter Hajčík 

 

 

 

 

Štefan Ličko 

 

 

 

 

 

Zapísala :  

 

 

Mgr. Mária Líšková 
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Uznesenie č. 17/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

program druhého zasadnutia OZ s jeho doplnením 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 18/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

overovateľov zápisnice : Peter Hajčík, Štefan Ličko, Ing. Ivana Líšková 

návrhovú komisiu : JUDr. Michal Sivák, Vladimír Froľa 

a zapisovateľa zápisnice: Mgr. Mária Líšková 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 
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Uznesenie č. 19/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 20/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu obce č. 7 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 
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Uznesenie č. 21/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákla- 

dov a podmienky úhrady v školskej jedálni platné od 01.01.2023 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 22/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2023 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 
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Uznesenie č. 23/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

Rokovací poriadok obce Blatnica 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 24/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

rozpočet obce na rok 2023 bez uplatňovania programovej štruktúry 

 

Výsledok hlasovania : 

Za hlasovali : Vladimír Froľa, Peter Hajčík,  Štefan Ličko, Mgr. Mária Líšková, Ing. Ivana 

Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

 

      . 
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Uznesenie č. 25/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

berie na vedomie 

 

návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 26/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

plán práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec. ArtD. 

               starosta obce 
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Uznesenie č. 27/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. v nadväznosti na uznesenie OZ obce Blatnica číslo 

11/2022 zo dňa 21.11.2022 

 

r u š í 

 

A. uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Blatnica č. 38/2021 z 30.06.2021 

B. uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Blatnica č. 19/2022 z 14.03.2022 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

       

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 28/2022 zo zasadnutia OZ v Blatnici dňa 16.12.2022 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtov obce na roky 2023-2025 

 

Výsledok hlasovania : 

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

Ing. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

               starosta obce 
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Uznesenia boli jednomyselne schválené. 

Výsledok hlasovania : 

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

Mgr. Ivana Líšková, JUDr. Michal Sivák 

Proti hlasovali : 0 

Zdržali sa hlasovania : 0 

Neprítomný : Ján Hríb 

 

 

 

 

        Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

               starosta obce 

 

 

 

 

Návrhová komisia : 

 

 

Vladimír Froľa 

 

 

JUDr. Michal Sivák 

 

 


