Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici ,
konaného dňa 11.12.2017
Číslo : 277/2017

V Blatnici,12.12.2017

Prítomní poslanci OZ :
Ing. Ivica Súkeníková – starostka obce,
Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris, Vladimír Froľa,
Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
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
Schválenie zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Blatnica
Schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti v MŠ a ZŠ
6. Plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
7. Informácia hlavného kontrolóra obce o ukončenej kontrole
8. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
obce k rozpočtu
9. Schválenie návrhu dodatku č. 2 k VZN o miestnom poplatku za odpad
10. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
11. R ô z n e
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
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Rokovanie
1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka 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. 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,
Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.

2.

Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Janka Špániková a Vladimír Froľa
do návrhovej komisie boli navrhnutí : Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková,
a Mgr. art. Karol Čičmanec. 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, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
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 uznesenia sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z posledného OZ.
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Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
4. Schválenie zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Blatnica
Starostka obce informovala poslancov OZ , že po doručení pripomienok
na vypracovanie územného plánu obce Blatnica ich pani Ing. arch. Viera Šottníková ako odborne spôsobilá osoba spracovala do zadania a ten sme poslali na
schválenie na Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý toto zadanie
schválil a odporučil obci ho schváliť. Poslanci OZ zadanie dostali mailom
na preštudovanie a na ich otázky im odpovedala Ing. arch. Viera Šottníková, ktorá
bola prítomná na zasadnutí OZ. Zároveň upozornila poslancov OZ, že zadanie bolo
schválené OÚ a VÚC, ale s tým, že v časti obce Sebeslavce bude v územnom pláne
sa počítať s pôvodnou výstavbou 37 domov . Zároveň dôrazne upozornila, aby pri
schvaľovaní návrhu územného plánu sa k nemu vyjadrili a podali pripomienky,
ktoré budú zapracované do ÚP. Pripomienky neskôr podané nebudú akceptované.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu
obce Blatnica.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
5. Schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti v MŠ a ZŠ
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ
a ZŠ sa každoročne prejednávajú na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správy
dostali poslanci k preštudovaniu mailom a na zasadnutí sa mohli k prípadným
dotazom obrátiť na riaditeľky MŠ a ZŠ, ktoré sa obecného zastupiteľstva osobne
zúčastnili. Poslanci OZ poďakovali riaditeľke MŠ a ZŠ za ich celoročnú aktívnu
prácu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ za školský rok 2016/2017.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
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Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
6. Plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
Hlavný kontrolór obce informoval o návrhu plánu kontrólnej činnosti
na I. polrok 2018, ktorý bol zverejnený v skrinke obecného úradu a na stránke
obce v zákonom stanovenej lehote. Kontroly sa týkajú :
1. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke – bývania a občianska vybavenosť v roku 2017
2. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke – všeobecné verejné služby
v roku 2017
3. Kontrola postupu obecného úradu pri vyrubovaní a správe daní z nehnuteľností v roku 2017
4. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2018.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
7. Informácia hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách
V tomto bode programu informoval kontrolór obce o dvoch ukončených
kontrolách - prvá sa týkala kontroly kapitálových výdavkov za rok 2016. V roku
2016 boli financované investičné akcie – výstavby dvojgaráže, vybudovanie kanalizačnej prípojky obecného úradu, kúpa konvektomatu do ŠJ, oplotenie MŠ, vypracovanie územného plánu obce. Predložené účtovné doklady boli vystavené v súlade zákona o účtovníctve. Druhá kontrola sa týkala kontroly hospodárenia v MŠ
a ŠJ za rok 2016. Bežné výdavky na činnosť MŠ boli v sume 71,300,00 € - skutočné
čerpanie bolo vo výške 69.963,82 € - t.j. na 98,12 %. Bežné výdavky na činnosť
ŠJ boli v sume 25.079,00 € - skutočné čerpanie bolo vo výške 21.887,10 € - t.j.
na 87,27 %. Kontrolované finančné prostriedky boli použité hospodárne, efektívna a účelne.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce
o ukončených kontrolách.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
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Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
8. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
obce k rozpočtu
Ekonóm obce Ing. Ján Kohútka informoval poslancov o vypracovaní návrhu
rozpočtu obce, ktorý poslanci OZ dostali k pripomienkovaniu. Návrh rozpočtu
bol zverejnený v skrinke obecného úradu a na stránke obce v zákonom stanovenej lehote. V diskusii k tomuto bodu vyslovil dotaz poslanec OZ Ing. Jaroslav
Bágel, ktorý sa spýtal prečo v rozpočte nie je úver na prekrytie strechy ZŠ.
Na jeho dotaz odpovedala starostka obce a následne nastala diskusia, v ktorej
sa poslanci OZ spoločne dohodli, že vykonajú obhliadku strechy budovy ZŠ
a na najbližšom zasadnutí OZ sa dohodnú na ďalšom postupe a riešení.
Kontrolór obce predniesol poslancom OZ odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2018 v ktorom konštatoval, že rozpočet je vyrovnaný a odporúča OZ
návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť a návrh viacročného rozpočtu obce na roky
2019-2020 vziať na vedomie – príloha č. 1.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2018 a zároveň návrh
viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020 berie na vedomie.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
9. Schválenie návrhu dodatku č. 2 k VZN o miestnom poplatku za odpad
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o návrhu dodatku
č. 2 k VZN o miestnom poplatku za odpad. Návrh Dodatku č. 2 k VZN bol zverejnený v skrinke obecného úradu a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej
lehote – príloha č. 2 tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 2 k VZN o miestnom poplatku
za odpad.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
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10. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
Návrh VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
bol taktiež zverejnený v skrinke obecného úradu a na internetovej stránke obce
v zákonom stanovenej lehote. Jeho účelom je oboznámiť fyzické a právnické
osoby uplatňovať výkon svojich práv a povinností vo vzťahu k obci elektronicky
a to buď cez stránky www.dcom.sk alebo www. slovensko.sk – príloha č. 3.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
11. R ô z n e
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o :
- návrhu na odsúhlasenie a následne na vyplatenie odmeny hlavnému
kontrolórovi obce Ing. Ľ. Smikovi a to 10 % z vyplatenej celoročnej
mzdy – odmena by činila sumu 187,00 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
Ing. Ľ. Smikovi v sume 187,00 €.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
- návrhu č. 6 na úpravu rozpočtu obce – tento poslanci dostali k pripomienkovaniu a v ktorom bežné príjmy budú predstavovať sumu 442.551,00 €,
bežné výdavky sumu 438.846,00 €, kapitálové príjmy sumu 9.090,00 €,
kapitálové výdavky po úprave sumu 36.048,00 € a príjmové finančné operácie
sumu 23.589,00 € - príloha č. 4 tejto zápisnice.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 6.
Za hlasovali : Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. art. Karol Čičmanec, Vladimír Ďuris,
Vladimír Froľa, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
6. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili :
- poslankyňa OZ

Magdaléna Kozáková :

vyslovila dotaz ohľadom odsúhlasenej výstavby vykrývača na príjem mobilného
signálu – výstavba sa doteraz neuskutočnila a príjem sa stále zhoršuje
- poslanec OZ

Ing. Jaroslav Bágel :

vyjadril názor k rozpočtu obce – treba sa zamyslieť ako zvyšovať príjmovú časť
rozpočtu, keď aj navýšením dane z nehnuteľností
Na diskusné príspevky odpovedala starostka obce.
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, Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková, Mgr. Janka Špániková
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Neprítomný : 0
10. Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť
na tomto zasadnutí OZ a popriala poslancom OZ šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov.
Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici, dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 55/2017

schvaľuje :

program zasadnutia, overovateľov zápisnice – Mgr. Janka Špániková a Vladimír
Froľa, návrhovú komisiu – Magdaléna Kozáková, Viera Novosedliaková a Mgr. art.
Karol Čičmanec a zapisovateľka – Miroslava Štanclová
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 56/2017

berie na vedomie :

- kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ,
- informáciu hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách,
- návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 57/2017

schvaľuje :

správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ
a ZŠ Blatnica za školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 58/2017

schvaľuje :

plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 59/2017

schvaľuje :

rozpočet obce Blatnica na rok 2018 a uplatňovanie rozpočtu bez programovej
štruktúry
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Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 60/2017

schvaľuje :

dodatok č. 2 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Blatnica
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 61/2017

schvaľuje :

VZN obce č.2 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb pre FO a PO
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 62/2017

schvaľuje :

úpravu rozpočtu obce č. 6
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 63/2017

schvaľuje :

vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 10% z vyplatenej
mzdy – t.j. 187,00 €
Obecné zastupiteľstvo
číslom uznesenia 64/2017

I.
a) prerokovalo :

návrh Zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Blatnica
b) schvaľuje :
návrh Zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Blatnica
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II.
súhlasí:
so stanoviskom vydaným listom č. OU-ZA.OVBPI-2017/0325996/TOM zo dňa
24.11.2017, ktorým vydal Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, ktorý podľa § 22 ods. 5 a ods. 6 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov posúdil návrh Zadania pre Územný plán obce
(ÚPN-O) Blatnica a vydal stanovisko, že v ktorom konštatuje, že :
a) !Obsah návrhu Zadania pre vypracovanie ÚPN-O Blatnica je v súlade
so záväznou časťou schválenej ÚPD vyššieho stupňa, ktorou je ÚPN VÚC
Žilinského kraja v znení neskorších predpisov vyhlásenou Nariadením vlády
SR č. 233/1998 z 26.05.1998 (stanovisko ŽSK č. 05169/2017/ODaÚP-7
zo dňa 24.11.2017).“
b) „Obsah návrhu predmetného zadania a postup jeho obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi ... Obec zabezpečuje
obstarávanie podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Viera Šottníková, preukaz odbornej spôsobilosti č. 253“.
„Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného
plánovania, odporúča Obci Blatnica schváliť návrh Zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Blatnica podľa § 20 ods. 7 písm. c) stavebného
zákona a zároveň požaduje po schválení predmetného návrhu Zadania Obecným zastupiteľstvom v obci Blatnica zaslať jedno schválené vyhotovenie spolu
s výpisom uznesenia o schválení predmetného Zadania na Okresný úrad Žilina,
odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.“
III.
oznamuje,
že pripomienky doručené v priebehu pripomienkového konania k návrhu Zadania
pre vypracovanie spolu so stanoviskom obstarávateľa tvoria prílohu predmetného
materiálu.
IV.
ukladá
Ing. Ivici Súkeníkovej, starostke obce Blatnica, obstarať vypracovanie Územného plánu obce Blatnica v súlade so schváleným Zadaním pre vypracovanie
Územného plánu obce Blatnica.
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V.
schvaľuje
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Uznesenia boli jednohlasne schválené.

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce

Návrhová komisia:
Magdaléna Kozáková
Viera Novosedliaková
Mgr. art. Karol Čičmanec
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