Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,
konaného dňa 20.03.2017
Číslo : 74/2017

V Blatnici,23.03.2017

Prítomní poslanci OZ :
Ing. Ivica Súkeníková – starostka obce,
Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vladimír Froľa, Viera
Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
Kontrolór obce : Ing. Ľudovít Smik
Za OcÚ : Ing. Ján Kohútka Miroslava Štanclová

Program

OZ:

Otvorenie, schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
Informácia o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra obce
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Prejednanie žiadosti o odkúpenie Autocampingu pod Záhorím firmou Ekopyro
Žilina, zastúpená konateľkou MUDr. Alicou Jurčišinovou
7. Prejednanie zmluvy o vecnom bremene na uloženie kanalizácie s firmou MSM
8. R ô z n e
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rokovanie
1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním prítomných
poslancov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo vzhľadom
1

k nadpolovičnej účasti poslancov bolo právoplatné pre jeho rokovanie a prijatie
uznesení v zmysle zákona o obecnom zriadení. Starostka obce oboznámila poslancov
OZ s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, : Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vladimír
Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.

2.

Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice boli určení : Vladimír Ďuris. Ing. Jaroslav Bágel.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Bc. Janka Špániková, Mgr. art. Karol
Čičmanec a Viera Novosedliaková. Za zapisovateľku bola určená : Miroslava Štanclová.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vladimír
Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
Uvedené návrhy boli jednohlasne schválené.
3. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
V tomto bode programu starostka obce informovala o plnení uznesení z posledného
zasadnutia OZ a konštatovala, že sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z posledného OZ.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vladimír
Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ bola vzatá na vedomie.
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4. Informácia hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách
V tomto bode programu hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Smik informoval
poslancov OZ o ukončených dvoch kontrolách.
Kontroly sa týkali :
1. – bežných výdavkov rozpočtu obce v položke – ochrana životného prostredia
v roku 2015. Plánované finančné prostriedky boli v sume 24.131,-- € - skutočné čerpanie bolo vo výške 20.420,98 t.j. na 84,68%. Kontrolou neboli zistené
nedostatky v hospodárení so zverenými finančnými prostriedkami, účtovné
doklady boli vystavené v súlade so zákonom o účtovníctve a taktiež bola vykonávaná predbežná finančná kontrola.
2. – bežných výdavkov rozpočtu obce v položke – bývanie a občianska vybavenosť
v roku 2015. Plánovaná finančná čiastka na túto položku bola v sume 30.992,-- €
skutočné čerpanie bolo vo výške 28.073,39 € t.j. na 90,58 %. Kontrolované
finančné prostriedky boli použité účelne a hospodárne v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce
o ukončených kontrolách.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Magdaléna
Kozáková, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce
o ukončených kontrolách.
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Kontrolór obce Ing. Ľudovít Smik prečítal poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. V svojej práci sa riadil schválenými plánmi práce na 1.
a 2. polrok 2016. V roku 2016 vykonal 7 kontrol pri ktorých neboli zistené porušenia zákonov a VZN obce Blatnica. O ukončených kontrolách pravidelne informoval
poslancov OZ. Zároveň vypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu
obce a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
3

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolách za rok 2016.
6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie Autocampingu pod Záhorím firmou
Ekopyro Žilina, zastúpená konateľkou MUDr. Alicou Jurčišinovou
Starostka obce prečítala poslancom písomnú žiadosť firmy Ekopyro Žilina,
ktorú zastupuje konateľka MUDr. Alica Jurčišinová o záujem odkúpenia
Autocampingu pod Záhorím. Starostka obce vyzvala jednotlivo poslancov OZ
o vyjadrenie sa k tejto žiadosti. Poslanci OZ jednohlasne zamietli zámer
odpredaja uvedeného majetku obce a to minimálne do konca ich volebného
obdobia.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer predaja Autocampingu pod Záhorím
minimálne do konca volebného obdobia súčasných poslancov.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer predaja Autocampingu pod Záhorím
minimálne do konca volebného obdobia súčasných poslancov.
7. Prejednanie zmluvy o vecnom bremene na uloženie kanalizácie s firmou MSM
V tomto bode programu starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že
firma MSM (vlastník Chatovej osady Gader) má vybudovanú pre svoje objekty
čističku, ktorá im dobre nefunguje a tak sa rozhodli, že sa napoja na obecnú kanalizáciu, ktorá bude prechádzať väčšinou po parcelách, ktorých vlastníkmi sú Štátne lesy. V úrovni parku národov pôjdu okrajom po obecnej parcele č. 153 a za
ňou sa napoja do existujúcej kanalizácie. Na to, aby mohli na našej parcele položiť potrubie potrebujú uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene. Po diskusii poslancov
bolo navrhnuté a jednohlasne odsúhlasené schválenie uzatvorenie zmluvy o vecnom
bremene s podmienkou uviesť parcelu do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy o vecnom bremene s firmou MSM
s podmienkou uviesť parcelu do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene s firmou
MSM s tým, že parcelu uvedú do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia.
8. R ô z n e
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ

o:

- potrebe odsúhlasenia finančného príspevku pre centrá voľného času,
pre deti z našej obce do 15 rokov, ktoré navštevujú CVČ – v minulom
roku to bolo 40,00 € na dieťa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 40,00 € na dieťa – pre deti
Do 15 rokov s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú centrá voľného času.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
- podaní dvoch žiadostí na dotácie na Hasičskú zbrojnicu a to na výmenu
okien a opravu strechy (krov a strešná krytina)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní dvoch žiadostí
na dotáciu na Hasičskú zbrojnicu a to na okná a na strechu.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný: Magdaléna Kozáková
- úpravu rozpočtu obce č. 1 – bežné príjmy upraviť na sumu 418.360,00 €,
bežné výdavky upraviť na sumu 419.795,00 €, kapitálové výdavky po úprave
rozpočtu predstavujú sumu 15.000,00 € a príjmové finančné operácie predstavujú
sumu 16.435,00 € - príloha č.1 tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č.1 a zároveň čerpanie
rezervného fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia maximálne do sumy 5.000,00 €.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa,, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
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- vydanej výzve na zníženie energetickej náročnosti budov – z našich budov
podmienky spĺňa len budova materskej školy. Jednalo by sa o zateplenie
budovy a výmenu radiátorov, kúrenia a okien na trojkomorové ... Nevýhodou je, že náklady na spracovanie takéhoto projektu sú cca 20,000,00 €.
Po diskusii poslancov bolo navrhnuté a odsúhlasené, že neschvaľujú podanie projektu výzvy s názvom Zníženie energetickej náročnosti budov.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podanie projektu výzvy s názvom Zníženie
energetickej náročnosti budov.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
- starostka obce odovzdala komisii verejného záujmu pri OZ majetkové
priznanie za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie majetkového priznania starostky
obce za rok 2016.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
-

návrhu Ing. Jána Topercera CSc o doplnenie do PHSR opatrenie na využívanie bioenergie z biopalív 2. generácie

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zaradiť do PHSR návrh Ing. Jána Topercera CSc
opatrenie na využívanie bioenergie z biopalív 2. generácie
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
- žiadosti rodiny Poništovej o prenájom časti parcely č. 808/1, ktorú by využívali na dočasné parkovanie motorového vozidla pre ich návštevy. V diskusii
poslanci OZ pripomenuli, že boli vybudované dve parkovacie miesta k tomuto
účelu a preto žiadosť zamietajú. Nakoľko p. Jaroslav Macko má znovu uložené palivové drevo na obecnom pozemku a taktiež sú tu spílené konáre stromu a odkvapové rúry uložili starostke obce napísať a doručiť výzvy všetkým
občanom obce, ktorí využívajú obecné pozemky k uskladneniu dreva, sypkého
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materiálu ako napr. piesok na vyčistenie obecných parciel v termíne
do 31.03.2017. V prípade, že nedôjde k vyprataniu obecných verejných
priestranstiev v stanovenej lehote, obec na náklady majiteľa zabezpečí
ich vypratanie.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom časti pozemku č. 808/1 za účelom
parkovania návštev p. Martinovi Poništovi. Zároveň ukladá starostke obce
zaslať výzvy všetkým občanom na vypratanie verejných obecných priestranstiev
do 31.03.2017.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : Viera Novosedliaková
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
- žiadosti Ľubomíra Kozáka na prenájom časti obecnej parcely na ktorej
by postavil predajný stánok s občerstvením a na žiadosť poslancov OZ
doručil nákres a veľkosť stánku. Vzhľadom k zámeru budovania kanalizačnej prípojky na pripojenie Chatovej osady Gader, ktorej vlastníkom
je firma MSM a toto kanalizačné potrubie bude vedené cez časť parcely
o prenájom ktorej mal záujem p. Ľubomír Kozák a listu Okresného úradu
Žilina v ktorom upozorňujú obec, aby v bezprostrednom okolí vojnových
hrobov nebola umiestnené zariadenie, ktoré je nezlučiteľné s úctou k tomuto miestu poslanci OZ neschvaľujú prenájom časti parcely č. 153 resp.
časti parkoviska Ľ. Kozákovi.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom časti parcely reg. C č. 153 Ľubomírovi Kozákovi z dôvodu zámeru budovania prípojky kanalizácie na predmetnej
parcele firmou MSM s.r.o. k Chatovej osade Gader a usmernenia Okresného
úradu Žilina o zákone č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého je obec povinná zabezpečiť, aby v bezprostrednom
okolí vojnového hrobu nebola umiestnená vec alebo zariadenie, ktoré je nezlučiteľné s úctou k tomuto miestu.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
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8. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
- poslanec OZ

Mgr. art. Karol Čičmanec :

- informoval sa či je už ukončená rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci,
zároveň navrhol, že by bolo vhodné na zasadnutie OZ prizvať pracovníka SSE
a dohodnúť rozšírenie VO ,
- informoval sa či je už otvorený zberný dvor, zároveň navrhol zmeniť otváracie
hodiny a to v sobotu od 8.00 do 17.00 hod.
- požiadal o vyzvanie občana Jozefa Taraša, ktorému sa voľne pohybujú dva
vlčiaky, ktorých sa ľudia boja
- spolu s poslancom OZ Ing. Jaroslavom Bágelom navrhli výmenu vstupných
dvier do obecného úradu a na poštu
- navrhol zvolanie zasadnutia OZ na 24. apríla 2017
- ako posledný príspevok znovu otvoril otázku výberu parkovného, zároveň
navrhol založenie s.r.o. pre výber parkovného

- poslanec OZ

Ing. Jaroslav B á g e l :

opýtal sa – či obec nemá vedomosť ohľadom opravy betónovej cesty medzi
Turčianskymi Teplicami a Príbovcami. Druhý dotaz sa týkal zvyšovania platov učiteľov v septembri – či nám aj navýšia podielové dane vzhľadom k zvyšovaniu platov.
- občan p. Jozef Ferenčík :
- navrhol opíliť resp. prerezať tuje a stromy pri Dome smútku
- apeloval na riešenie problému s voľne sa pohybujúcimi vlčiakmi občana
Jozefa Taraša
- tajomník DHZ p. Juraj Svitek :
- vysvetlil, že na jar plánuje DHZ premiestniť autobusovú zastávku, ktorá
je pri hasičskej zbrojnici. Zároveň požiadal o povolenie opílenia pásu
okolo budovy hasičskej zbrojnice a vydrenážovanie tohto pásu, nakoľko
je vyasfaltovaná cesta až po budovu zbrojnice a všetka vlhkosť ide do múrov
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9. Návrh na uznesenie
Predsedníčka návrhovej komisie predložila poslancom OZ návrhy na uznesenia,
ktoré boli jednohlasne schválené.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Viera Novosedliaková, Bc. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : Magdaléna Kozáková
10. Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť
na tomto zasadnutí OZ .

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce
Overovatelia zápisnice :
Vladimír Ďuris
Ing. Jaroslav Bágel

Miroslava Štanclová – zapisovateľka
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici, dňa 20.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 1/20167

schvaľuje :

program zasadnutia, overovateľov zápisnice – Vladimír Ďuris, Ing. Jaroslav Bágel,
návrhovú komisiu – Bc. Janka Špániková, Viera Novosedliaková, Mgr. art. Karol
Čičmanec a zapisovateľka – Miroslava Štanclová
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 2/2017
-

berie na vedomie :

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ,
informáciu hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách
správu o kontrolnej činnosti za rok 2016
podanie žiadosti o dotácie na Hasičskú zbrojnicu na okná a na strechu
podanie majetkového priznania starostky obce

Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 3/2017

schvaľuje :

dotáciu vo výške 40,00 € pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom v obci, ktoré sú
v Centrách voľného času
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 4/2017

schvaľuje :

úpravu rozpočtu obce č. 1
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 5/2017

schvaľuje :

čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu VO maximálne do výšky 5.000,00 €
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Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 6/2017

schvaľuje :

uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene s firmou MSM so záväzkom uviesť parcelu
do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia

Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 7/2017

neschvaľuje :

zámer odpredávať Autocamping pod Záhorím - uvedený majetok obce minimálne
do konca volebného obdobia

Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 8/2017

neschvaľuje :

podanie projektu výzvy s názvom Zníženie energetickej náročnosti budov

Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 9/2017

neschvaľuje :

zaradiť do PHSR návrh Ing. Jána Topercera CSc – opatrenie na využívanie
bioenergie z biopalív 2. generácie

Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 10/2017

neschvaľuje :

prenájom časti pozemku č. 808/1 za účelom parkovania návštev Martinovi
Poništovi
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Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 11/2017

ukladá obecnému úradu :

zaslanie výzvy všetkým občanom obce, ktorí využívajú verejné priestranstvá
k uskladneniu dreva, sypkého materiálu a iných vecí, aby tieto vypratali do
31.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 12/2017

neschvaľuje :

prenájom časti parcely reg. C č. 153 Ľubomírovi Kozákovi z dôvodu zámeru
budovania prípojky kanalizácie na predmetnej parcele firmou MSM s.r.o.
k Chatovej osade Gader a usmernenia Okresného úradu Žilina o zákone číslo
130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého
Je obec povinná zabezpečiť, aby v bezprostrednom okolí vojnového hrobu nebola
Umiestnená vec alebo zariadenie, ktoré je nezlučiteľné s úctou k tomuto miestu.
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 13/2017

ukladá obecnému úradu :

zmeniť otváracie hodiny na zbernom dvore
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 14/2017

ukladá obecnému úradu :

dať vypracovať cenovú ponuku na výmenu vchodových dvier na obecný úrad
a poštu
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 15/2017

schvaľuje :

dať požiadavku na Slovenskú správu ciest na vypílenie pásu pri budove Hasičskej
zbrojnice z dôvodu vlhkosti
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Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 16/2017

schvaľuje :

zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva na 24.04.2017

Uznesenia boli jednohlasne schválené.

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce

Návrhová komisia :
Bc. Janka Špániková
Viera Novosedliaková
Mgr. art. Karol Čičmanec
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