Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,
konaného dňa 27.5.2019
Číslo : 167/2019

V Blatnici, 28.5.2019

Prítomní poslanci OZ :
Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. – starosta obce,
Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik,, Oľga Fillová, Vladimír Froľa, Peter Hajčík,
Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka
Neprítomný poslanec OZ : -Kontrolór obce : Ing. Ľudovít Smik
Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.
Program

zasadnutia OZ:

Otvorenie, schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice
Kontrola plnenie uznesení z posledného OZ
Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách
Voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 - 2025
Úprava rozpočtu obce č. 4
Prejednanie žiadostí :
- Eva Macková – prenájom obecného pozemku
- Marek Gulčík – prenájom obecného pozemku
- Ľubomíra Kuczmanová – prenájom obecného pozemku
- Ľubomír Kozák st. – odkúpenie obecného pozemku
- Mgr. Mariana Tóth – odkúpenie obecného pozemku
- AIR TREND s.r.o. Piešťany – súhlas na stožiar O2 – el. vedenie cez areál ATC
8. Odsúhlasenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. za účelom
zrealizovania stavby „Školiace stredisko“
9. Schválenie VZN obce č. 3/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území obce Blatnica
10. Prerokovanie možnosti dobudovania verejného osvetlenia v obci
11. Rôzne a diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Rokovanie
1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce privítaním prítomných
poslancov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo vzhľadom k 100 %
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, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa,
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
2.

Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa

Za overovateľov zápisnice boli určení : Magdaléna Kozáková, Oľga Fillová a Miroslav
Feriančik do návrhovej komisie boli navrhnutí : Vladimír Froľa, Peter Hajčík a Ján
Kvorka. Za zapisovateľa bola určený : Ing. Jaroslav Bágel
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia 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
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 posledného 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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4. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách
Hlavný kontrolór obce informoval poslancov OZ o ukončených 2 kontrolách,
ktoré vykonal na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Prvá kontrola sa týkala kontroly bežných výdavkov rozpočtu v položke bývanie a občianska vybavenosť na rok 2018 – upravená schválená čiastka v sume
38.925,00 € - skutočné čerpanie bolo v sume 38.407,38 € - čerpanie na 98,67 %.
Finančné prostriedky boli použité účelne v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách samosprávy.
Druhá kontrola sa týkala kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s nehnuteľným majetkom obce za rok
2018. Inventarizácia nehnuteľného majetku je vykonávaná v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
o ukončených kontrolách.
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
5. Voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 - 2025
Na predošlom zasadnutí OZ bola odsúhlasená voľba kontrolóra obce
na obdobie rokov 2019 – 2025, z dôvodu skončenia volebného obdobia. Podmienky a požiadavky voľby boli sprístupnené na web stránke obce a v skrinke OcÚ.
Dostali sme jednu prihlášku, ktorú volebná komisia skontrolovala a vyhlásila,
že sú splnené všetky požadované predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce. Prihlášku zaslala Bc. Silvia Zacharová, bytom Sučany, ktorá bola
prítomná na zasadnutí a po udelení slova sa poslancom OZ predstavila a predniesla svoje predstavy o výkone práce kontrolórky. Po predstavení nasledovala
tajná voľba poslancov OZ. Volebná komisia pri OZ vyhodnotila tajné voľby
s nasledovným výsledkom :
za prijatie novej kontrolórky hlasovali 4 poslanci
proti hlasovali 3 poslanci
Volebná komisia vyhlásila, že p. Silvia Zacharová bola zvolená za novú kontrolórku obce na obdobie 2019 – 2025.
Starosta obce poďakoval p. Ing. Ľudovítovi Smikovi za jeho 12 ročnú prácu
pre obec.
Obecné zastupiteľstvo volí p. Silviu Zacharovú za hlavnú kontrolórku obce
na roky 2019 – 2025.
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Výsledok tajného hlasovania :
Za hlasovali : 4
Proti hlasovali :3
Neprítomný : 0
6. Úprava rozpočtu obce č. 4
Poslanci OZ spolu s pozvánkami dostali k pripomienkovaniu aj návrh úpravy
rozpočtu obce č. 4. Úpravami rozpočtu sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá nemá
námietky k úprave rozpočtu. Bežné príjmy po úprave rozpočtu predstavujú čiastku
549.520,00 €, bežné výdavky po úprave rozpočtu predstavujú čiastku 527.860,00 €,
kapitálové výdavky po úprave rozpočtu predstavujú 16.542,00 € a príjmové finančné
operácie predstavujú 7.498,00 € - príloha č. 1 zápisnice.
V diskusii vystúpil poslanec OZ p. J. Kvorka, ktorý namietal spôsob a informovanosť
o zmenách rozpočtu, ako aj početnosť úprav (na každom OZ prejednávať úpravu
rozpočtu) – starosta obce podporil doterajší spôsob úpravy, ktorá je vždy pred OZ
prejednaná finančnou komisiou. Poslanec OZ p. J. Kvorka upozorníl, že je potrebné
o prejednaní úpravy rozpočtu finančnou komisiou vytvoriť písomný záznam.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 4.
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
7. Prejednanie žiadostí :
V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o žiadostiach:
- Eva Macková – prenájom časti obecného pozemku na umiestnenie reklamnej
tabule na parc. čísle reg. E číslo 1699/2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie prenosnej (nie pevne ukotvenej)
reklamnej tabule pre žiadateľku Evu Mackovú.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa,
Peter Hajčík, , Ján Kvorka
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : Magdaléna Kozáková
Neprítomný : 0
- Marek Gulčík – prenájom pozemku parc. číslo 153 (pri vstupe do Gaderskej
doliny na umiestnenie rozkladacieho dreveného stánku na predaj suvenírov
a baleného potravinového tovaru od 01.06.2019 do 31.10.2019.
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mareka Gulčíka o prenájom obecného pozemku na umiestnenie rozkladacieho predajného stánku.
Za hlasovali : 0
Proti hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Peter Hajčík,
Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka
Zdržali sa hlasovania : Vladimír Froľa
Neprítomný : 0
- Ľubomíra Kuczmanovej – prenájom časti obecného pozemku parc. číslo
813/1 na umiestnenie reklamnej tabule a časť oproti domu za účelom
prídomovej záhrady
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie prenosnej (nie pevne ukotvenej)
reklamnej tabule pre žiadateľku Ľubomíru Kuczmanovú.
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
- Mgr. Mariana Tóth – odkúpenie obecného pozemku pri rodinnom dome
číslo súpisné 244, parc. číslo 813/1 – poslanec M. Feriančik upozornil
na skutočnosť, že je to jediný prístup k potoku v prípade požiaru
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pri RD
parc. číslo 813/1.
Za hlasovali : 0
Proti hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Peter Hajčík,
Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka
Zdržali sa hlasovania : Vladimír Froľa
Neprítomný : 0
- Ľubomíra Kozáka st. – odkúpenie časti obecného pozemku reg. E číslo
1711/1 pri mojom rodinnom dome – na časti parcely mám vybudované
parkovacie miesta pre moje motorové vozidlá
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja časti parcely reg. E číslo 1711/1
ako parcela osobitného zreteľa na základe geometrického zamerania, ktoré uhradí
obec a cena GP sa započíta k predajnej cene pozemku.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa,
Peter Hajčík, Ján Kvorka
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : Magdaléna Kozáková
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Neprítomný : 0
- AIR TREND s.r.o. Piešťany – umiestnenie zemnej NN elektrickej prípojky,
ktorá bude vedená z časti cez obecnú parcelu číslo 978/1 (parcela sa
nachádza v areáli ATC). Elektrická prípojka je potrebná na zriadenie
fungovania nového stožiaru O2, ktorý bude umiestnený v areáli vodárne
TURVOD a.s.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spoločnosti AIR TREND s.r.o. Piešťany – vedenie el. prípojky cez parcelu v ATC
Za hlasovali : 0
Proti hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
8. Odsúhlasenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa v prospech Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. za účelom
zrealizovania stavby „Školiace stredisko“
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o zverejnení zámeru
prenájmu obecného pozemku – ako parcela osobitného zreteľa v prospech Turčianskej vodárenskej spoločnosti za účelom realizovania stavby „Školiaceho strediska“.
Zámer bol zverejnený v zákonnej lehote a to na web stránke obce a v skrinke obecného úradu. Tento súhlas je potrebný na doplnenie zmluvy o nájme. Bola vyhlásená diskusia v ktorej vystúpili :
poslanec OZ Miroslav Feriančik – nie je spokojný, že zmluva má byť uzatvorená na
dobu neurčitú – radšej by bol za uzatvorenie zmluvy na dobu určitú,
starosta obce – informoval, že návrh zmluvy preskúmal aj právnik a je výhodnejšie
mať zmluvu o nájme uzavretú na dobu neurčitú,
poslanec OZ Peter Hajčík – podporil predmet a dobu trvania nájomnej zmluvy,
poslanec OZ Ján Kvorka – podotkol, že nedostal návrh nájomnej zmluvy a preto
sa nemôže k jej obsahu vyjadriť. Zároveň vyslovil dotaz, či má obec svojho právnika a upozornil starostu, že podľa zákona potrebuje na odsúhlasenie týchto podmienok 3/5 väčšinu poslancov na odsúhlasenie a preto navrhol odložiť tento bod
programu na prejednanie na budúcom zasadnutí OZ,
poslanec OZ Ing. Jaroslav Bágel – informoval, že návrh zmluvy kontrolovali
právnici a body ktoré navrhli doplniť resp. opraviť boli do tejto zmluvy dopracované. Zároveň podotkol, že obec nemá finančné prostriedky na to, aby mohla zamestnávať svojho právnika
Na návrh poslanca J. Kvorku, ktorý navrhuje odložiť hlasovanie na ďalšie
zasadnutie OZ bolo vyhlásené hlasovanie poslancov OZ.
Za hlasovali : Miroslav Feriančik, Ján Kvorka
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Zdržali sa hlasovania : Oľga Fillová
Proti hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna
Kozáková
Neprítomný : 0
Obecné zastupiteľstvo neschválilo odloženie hlasovania na najbližšom zasadnutí OZ.
Nasledovalo hlasovanie poslancov o odsúhlasenie prenájmu TURVOD-u a.s.
z dôvodu osobitného zreteľa za účelom zrelizovania stavby „Školiace stredisko“
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna
Kozáková
Proti hlasovali : Ján Kvorka, Miroslav Feriančik
Zdržal sa : Oľga Fillová
Neprítomný : 0
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom nehnuteľného majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Turčianskej vodárenskej
spoločnosti a.s. za účelom realizovania stavby v areáli ATC – „Školiace stredisko“ .
9. Schválenie VZN obce č. 3/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica
Starosta obce informoval poslancov OZ, že sme upravili VZN o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel tak, ako bolo odsúhlasené na minulom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Návrh VZN obce dostali poslanci OZ k pripomienkovaniu a taktiež bolo v zákonnej lehote zverejnené v skrinke obecného úradu a na
web stránke obce. Bolo navrhnuté a odsúhlasené doplniť VZN o poplatok zo straty lístka v sume 20,00 € a bezplatný prejazd vozidiel horskej služby.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce č. 3/2019 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa,
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková Ján Kvorka
Proti hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
10. Prerokovanie možnosti dobudovania verejného osvetlenia v obci
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o potrebe vybudovania
53 svietidiel verejného osvetlenia v obci – všade kde sú novopostavené rodinné
domy. Nakoľko nemáme dostatok finančných prostriedkov poslanci OZ vzali
na vedomie tento návrh s tým, že starosta obce preverí poskytnutie úveru z banky a všetky podmienky poskytnutia úveru pre obec.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie možnosť dobudovania verejného
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osvetlenia v obci.
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
11. Rôzne a diskusia
Starosta obce informoval poslancov OZ :
-

o získaných dotáciách : multifunkčné ihrisko – 38,000,00 €
kamerový systém
nadácia PONTIS Trím Leader – 3.000,00 €
- o darovacej zmluve : brána do Gaderskej doliny
- sponzorské príspevky na Deň detí v Turci
- o pripravovaných akciách – Deň detí v Turci – 3.6.2019 - amfiteáter
- Folklórne slávnosti – 8.6.2019 – amfiteáter

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o získaných financiách
na organizovanie a konanie obecných akcií.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa,
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
- o potrebe odsúhlasenia nestránkového dňa na obecnom úrade – štvrtok
od 1.6.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nestránkový deň na obecnom úrade, ktorým
bude štvrtok od 01.06.2019
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik Oľga Fillová, Vladimír Froľa,
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková, Ján Kvorka
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
V diskusii vystúpili :
- poslanec OZ

p. Miroslav Feriančik

vyslovila dotaz aké sú podmienky prijatia detí do MŠ a či boli prijaté deti do MŠ
z inej obce, nakoľko neboli zapísané deti z obce do MŠ
- poslanec OZ

Ján Kvorka
8

podal informáciu ohľadom dotácii – na multifunkčné ihrisko aj o kamerovom systéme, zároveň upozornil starostu obce, že nepodal žiadosť o dotáciu na individulálne potreby obcí, ktorá sa mala podať do 31.3.2019. V súčasnosti sa môže
podať žiadosť na rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc a na úpravy
verejných priestranstiev. Navrhol, aby sa zriadila obecná rada podľa zákona
č. 369/1990 Zb. (o obecnom zriadení) – navrhol, aby prebehlo hlasovanie o jej
zriadení

- poslanec OZ

Ing. Jaroslav Bágel

reagoval na diskusný príspevok p. J. Kvorku. Vyslovil svoj názor na zriadenie
obecnej rady – v súčasnosti pri počte 7 poslancov to nemá význam. Zároveň
upozornil na stanovené a poslancami odsúhlasené zámery obce spojené so spolufinancovaním projektov – obec má svoje finančné limity
- občan obce

Jozef Ferenčík

informoval sa o prístupovej ceste v ATC k „Školiacemu stredisku“ a k oprave
plota ATC pod Záhorím
- občan obce

Jozef Koša

vyjadril svoj názor k vytvoreniu obecnej rady – považoval by to za účelné
pri väčšom množstve poslancov (v minulosti keď ich bolo 17). Vyslovil dotaz
ohľadom internetu v obci – nie je dobrý resp. pomalé pripojenie. Zároveň
podporil projekt výstavby „školiaceho strediska“ v ATC.
- poslanec OZ

Magdaléna Kozáková

vyslovila názor a apelovala na poslancov ohľadom riešenia úprav ATC
v spolupráci s TURVOD-om a.s. Martin. Navrhla stanoviť v čo najkratšom
čase ďalší termín OZ. Vyzvala poslancov, aby si doštudovali návrh zmluvy
a ostatné materiály, ktoré sa týkajú „školiaceho strediska“ v ATC
- občan obce

Ján Čillo

v diskusnom príspevku uvítal zmeny na zbernom dvore, ktoré sú viditeľné
po zmene pracovníka
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Po ukončení diskusie bolo vyhlásené hlasovanie za zriadenie obecnej rady.
Výsledok hlasovania :
Za hlasovali : Ján Kvorka
Zdržali sa hlasovania : Miroslav Feriančik, Oľga Fillová
Proti hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Vladimír Froľa, Peter Hajčík, Magdaléna
Kozáková
Neprítomný : 0
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zriadenie obecnej rady.
13. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie predložil poslancom OZ návrhy na uznesenie,
ktoré boli schválené.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Miroslav Feriančik, Oľga Fillová, Vladimír Froľa,
Peter Hajčík, Magdaléna Kozáková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : Ján Kvorka
Neprítomný : 0
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
Miroslav Feriančik
Zapisovateľ : Ing. Jaroslav Bágel
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