
VOĽBY DO OBECNEJ SAMOSPRÁVY 2018

PREČO ÍSŤ VOLIŤ?

Sobota 10. novembra 2018 bude patriť 
komunálnym voľbám. V čase od 07.00 hod. 
do 22.00 hod. si vo volebnej miestnosti 
(Kultúrny dom č. 19, Nitrianska Blatnica) 
zvolíme na nové volebné obdobie rokov 
2018 - 2022 starostu a poslancov obecného 
zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo na svojom  
19. neplánovanom zasadnutí dňa 12. 07. 
2018 uznesením č. 20/2018 určilo, že 
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov, Obecné 
zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici bude 
mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvo-
lení v jednom volebnom obvode utvore-
nom pre celú obec.

Pred hlasovaním preukážte svoju 
totožnosť občianskym preukazom alebo 
dokladom o pobyte pre cudzinca (ne-
zabudnite si OBČIANSKY PREUKAZ – 
inak nebude môcť voliť!!!).

Potom dostanete od členov komisie 
hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo pot-
vrdíte vlastnoručným podpisom. Volíte 
zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré  
je uvedené pred menom kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby 
do obecného zastupiteľstva môžete 
zakrúžkovať najmenej 1 a najviac 9 kandi- 
dátov.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu 
obce môžete zakrúžkovať poradové číslo 
len jedného kandidáta.

Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky  
a túto do volebnej schránky.

Nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky odložíte do schránky  
na nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky, inak sa dopustíte 
priestupku, za ktorý vám bude uložená 
pokuta 33 eur. Zo závažných, najmä zdra-
votných dôvodov môžete požiadať volebnú 
komisiu o hlasovanie mimo volebnej miest- 
nosti.

Členovia Miestnej volebnej komisie  
v zložení Jozef Králik ml. (predseda, 
KDH), Mgr. Ondrej Turan (podpredseda, 
SMER-SD), Iveta Mizeráková (vyme-
novaná starostom obce), Renáta Švajcová 
(vymenovaná starostom obce), Magda-
léna Chromá (vymenovaná starostom 
obce) a zapisovateľka Helena Horvá-
thová na svojom prvom zasadnutí dňa  
17. 09. 2018 zložili sľub v zmysle § 11, ods.  
5 zák. č. 346/1990 Zb., vylosovali pred-
sedu a podpredsedu komisie, preskú-
mali a zaregistrovali všetkých kandidátov  
na predložených kandidátnych listinách.

(BN)

Za niekoľko dní tu máme opäť voľby. 
Tentoraz do obecnej samosprávy. Zvolíme 
si poslancov obecného zastupiteľstva  
a starostu na ďalšie štvorročné obdobie. 
Treba zdôrazniť, že voľby do obecnej sa-
mosprávy sú pre každého, kto v tejto našej 
obci žije a záleží mu na kvalite života v nej, 
príležitosťou, aby sa volieb zúčastnil. Teda 
nie otázka, či ísť alebo nejsť, ale využiť svoje 
právo voliť. Slová o tom, že je to občianska 
povinnosť, sú frázou z minulosti. Nie je to 
povinnosť (žijeme v demokracii), ale právo 
ísť voliť. A toto právo má každý využiť. 
Všetci sa tu navzájom poznáme, takže 
môžeme uvažovať podľa svojho názoru, 
komu dáme svoj hlas. Aby nám v ďalších 
štyroch rokoch viedli obec naozaj najlepší. 
Desatoro prečo ísť voliť:
- nie je mi ľahostajné, čo sa okolo mňa 

deje;
- pretože voľby sú prakticky jedinou 

možnosťou, kedy môžem zasiahnuť 
do spôsobu riadenia obce;

- starosta obce rozhoduje o veciach, 
ktoré sa ma bezprostredne týkajú;

- tým, že nepôjdem voliť, nechám  
o sebe rozhodnúť iných;

- ak nepôjdem voliť, zriekam sa práva 
ovplyvňovať dianie v našej obci na na-
sledujúce štyri roky;

- v uplynulých štyroch rokoch sa v obci 
uskutočnili zmeny. Svojím hlasom 
chcem rozhodnúť, či sa má v nich 
pokračovať alebo nie;

- v obci i na Slovensku platím dane  
a aspoň nepriamo chcem rozhodnúť, 

ako sa má s nimi narábať;
- svojim hlasom poviem, aké smero-

vanie obce považujem za správne  
na základe svojich záujmov, hodnôt  
a potrieb;

- desať minút, ktoré venujem voľbám, 
výrazne rozhoduje o ďalších vyše 
dvoch miliónoch minút môjho života;

- za právo voliť a demokraticky  
sa rozhodovať dlhé roky bojovali naši 
predkovia. Nechcem, aby toto úsilie 
vyšlo nazmar.

RR

Volebná miestnosť -budova kultúrneho domu
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KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE NITRIANSKA BLATNICA 10. NOVEMBRA 2018

KANDIDÁTI NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NITRIANSKEJ BLATNICI 10. NOVEMBRA 2018

ZÍSKALI SME DOTÁCIU NA OBNOVU HASIČSKEJ ZBROJNICE I PROTIPOVODŃOVÝ ZÁSAHOVÝ VOZÍK

1. Anton Kopáčik, Ing., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát

2. Jozef Pátrovič, Ing., 49 r., manažér ropných zásob, nezávislý kandidát

3. Michal Toman, Mgr., 62 r., starosta obce, Smer - SD

4. Lucia Vichnárová, Ing. Mgr., 42 r. učiteľka, KDH

1. Eva Bielená, 57 r., inštruktorka autoškoly, Smer - SD
2. Jozef Drlička, 33 r., manipulant ČS, KDH
3. Mária Hlohovská, 58 r., učiteľka, Smer - SD
4. Jozef Hudeček, 41 r., stavebný podnikateľ, Smer - SD
5. Eduard Kollár, RNDr., 58 r., učiteľ, KDH
6. Ján Kolník, 53 r., invalidný dôchodca, Smer - SD
7. Ján Krajčík, 61 r., živnostník, nezávislý kandidát
8. Patrik Krajčík, 41 r., živnostník, Smer - SD
9. Jozef Králik, 49 r., obchodný zástupca, KDH

10. Veronika Michalovičová, PaedDr., 43 r., rodičovská dovolenka, KDH
11. Dagmar Pátrovičová, Ing., 52 r., opatrovateľka, KDH
12. Miloš Ryšavý, 54 r., živnostník, nezávislý kandidát
13. Igor Slávik, Ing., 42 r., živnostník, nezávislý kandidát
14. Radim Slezák, 46 r., konateľ, Doma dobre
15. Milan Socha, 45 r., výsluhový dôchodca, Smer - SD
16. Michal Socha, 73 r., dôchodca, Smer - SD
17. Alena Stančeková, 57 r., vedúca školskej jedálne, Smer - SD
18. Ján Štefkovič, 35 r., vodič, nezávislý kandidát

Obec Nitrianska Blatnica v mesiaci októbri 
uspela so žiadosťou o dotáciu v rámci výzvy 
č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného 
zboru 2018 o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej ka-
pitoly Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky vo výške 30 000 eur. Dotácia  
je určená na rekonštrukciu hasičskej zbroj-
nice. Financie budú použité na technické 

zhodnotenie objektu zbrojnice za účelom zabezpečenia vhodných 
podmienok pre vykonávanie činností dobrovoľného hasičského 
zboru obce. Zvýši sa úroveň služieb požiarnej ochrany stavebný-
mi úpravami objektu a zníži sa jeho energetická náročnosť.

Budova OHZ stojí na pozemku parc.č. 2/6 ako polyfunkčný  
objekt, ktorý pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a 4-podlažnej 
výcvikovej veže. Objekt je čiastočne zateplený, okrem garáží  
a stropu budovy. Dodatočným zateplením stien garáží a stropu 
budovy dôjde k celkovému zníženiu vykurovacej náročnosti 
stavby a zabezpečí sa nepretržitá pohotovosť hasičských vozidiel 
naplnením ich nádrží vodou i v zimnom období. Izoláciou a opra-
vou strechy sa odstráni zatekanie vody do miestností 2. poschodia 
budovy. Zatekanie vody na schodisko budovy sa taktiež odstráni 
osadením polykarbónových dosiek na konštrukciu výcvikovej 
veže. Nový fasádny náter zlepší estetický vzhľad budovy a umožní 
i jej pravidelnú bežnú údržbu. Projekt bude zrealizovaný v prie-
behu budúceho roka.

V stredu, 24. októbra 2018, sa parkovisko sídla Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre hemžilo 
samými starostami a hasičmi. Tí si prišli z rúk ministerky vnútra 
SR Denisy Sakovej, prevziať protipovodňové zásahové vozíky.  
Ich novými majiteľmi sa stalo spolu 53 DHZ z celého Nitrianske-
ho kraja. Naša obec sa taktiež dostala do zoznamu obcí, ktorým 
bol protipovodňový vozík odovzdaný. Samotný vozík obsahuje 
kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetle-
nie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce 
čerpadlo a set náradia. Všetky veci sú naložené na prívese, ktorý 
je tiež súčasťou výbavy. Práca s touto technikou je nenáročná  

a obce dostanú spolu s technikou aj potrebné vzdelávanie a tré-
ning. Cena vozíka sa pohybuje okolo 15 tisíc eur. Protipovodňové 
zásahové vozíky budú obciam a členom dobrovoľných hasičských 
zborov slúžiť pri odstraňovaní následkov povodní či iných mi-
moriadnych udalostí a zvýšia tak ich celkovú bezpečnosť.

BN

Budova Obecnej hasičskej zbrojnice

Ministerka vnútra SR D. Saková odovzdáva kľúče od 
protipovodňového vozíka starostovi obce M. Tomanovi
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PRVÉ ROKY V NOVOM ŠTÁTE – 100. VÝROČIE VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na prelome októbra a novembra 1918 

sa Rakúsko – Uhorsko fakticky rozpadlo. 
Dohodové mocnosti boli ochotné s ním 
rokovať o prímerí len s podmienkou, že  
sa národom monarchie zabezpečí právo  
na sebaurčenie. Dňa 28. októbra 
1918 Národný výbor v Prahe vyhlásil 
československú samostatnosť.

Dňa 30. októbra 1918 sa deklaráciou 
prihlásili k Československej republike 
členovia Slovenskej národnej rady, ktorá 
v tom čase rokovala v Martine. Toto 
rozhodnutie znamená v slovenských de-
jinách osudový obrat, na ktorý, podobne 
ako už niekoľkokrát v slovenskej minulo-
sti, Slováci neboli dostatočne pripravení. 
Napriek tomu Slováci pomerne ľahko 
prekonali počiatočné ťažkosti súvisiace 

nielen so zbavovaním sa uhorského pan-
stva a preberaním vlády nad územím 
obývanom Slovákmi, ale aj pri včleňovaní 
tohto územia do nového štátneho útvaru 
československého a pri organizovaní života 
v ňom.

Vznik republiky prijali obyvatelia Ni-
trianskej Blatnice bez väčšieho vzrušenia. 
V týchto dňoch bol v obci ustanovený 
národný výbor, ktorý sa mal starať hlavne  
o bezpečnosť obyvateľov. Omnoho 
rušnejšie však boli nasledujúce dni. Z vo-
jny sa totiž vrátilo niekoľko vojakov, niek-
torí z nich aj plne vyzbrojení. Prinášali 
informácie o tom, že všade, kade išli, ľudia 
plienia židovské obchody a panské kaštiele. 
Aj v neďalekej Radošine a v Malých 
Dvoranoch boli vyrabované liehovary. 
Podgurážení obyvatelia sa pustili potom  
aj do rabovania židovských domov a ob-
chodov v Nitrianskej Blatnici a Radošine. 
V obci boli ešte maďarskí žandári, boli 
však bezmocní a neodvážili sa ľuďom  
v rabovaní zabrániť. Dňa 5. novem- 

bra 1918, v snahe získať zbrane, sa rabujúci 
pokúsili žandárov odzbrojiť. Pri potýčke 
bol zastrelený jeden z rabujúcich, Ján Ka-
meník, čo ostatných odradilo od ďalšieho 
plienenia a situácia sa trochu upokojila. 
Niektorí bohatší obyvatelia zo strachu pred 
vyrabovaním radšej sami ponúkali pitie  
a jedlo, aby sa „vykúpili“ a rabovači potom 
robili výpady do susedných dedín.

Ďalšou obeťou nepokojov bol robot-
ník Ján Jankovič. Dňa 8. novembra 1918 
ho zastrelili maďarskí vojaci, ktorí sa  
do obce stiahli z Nitry a pátrali po ulúpených 
veciach. Vtedy sa už väčšina rabovačov 
rozpŕchla do okolitých hôr a domov  
sa vrátili až keď kraj obsadili české vojská. 
Do Nitrianskej Blatnice prišlo české vojsko 
(3. rota 2. Čsl. pešieho Pražského pluku)  

2. decembra 1918 a zotrvalo tu až do obsa-
denia žandárskej stanice českými žandármi 
(četníkmi) 7. januára 1919. Pre zvýšenie 
bezpečnosti v obci zabavovali vojenské 
zbrane a snažili sa zamedziť rozmáhajúce-
mu sa pytliactvu a rozkrádaniu dreva  
v lese. Keď v súvislosti s vpádom 
maďarských boľševikov na územie Sloven- 
ska a vznikom Slovenskej republiky rád 
bola v obci vyhlásená mobilizácia, vojaci 
z Nitrianskej Blatnice odmietli nastúpiť  
do zbrane a mobilizačné vyhlášky 
postŕhali. Postupne boli viacerí pozatýkaní 
a odsúdení. Jozef Chromý a Pavol Kašný 
vstúpili dokonca do jednotiek maďarskej 
Červenej armády.

V obci Nitrianska Blatnica, v tom čase 
Šarfia, žilo pred 100 rokmi približne toľko 
obyvateľov ako dnes (podľa prvého po-
vojnového sčítania ľudu v roku 1921 1150 
obyvateľov, z toho 547 mužov a 603 žien). 
Väčšina z nich (1112) mala národnosť 
československú (samostatná sloven-
ská a česká národnosť neboli uznané),  

9 obyvateľov sa hlásilo k nemeckej národ-
nosti, 4 k maďarskej a 20 k židovskej. 
Z hľadiska vierovyznania bolo 1117 
obyvateľov rímskokatolíckej viery, 3 evan-
jelici a. v. a 29 sa hlásilo k izraelitskému 
náboženstvu. V obci bolo 181 domov  
a v nich 239 bytových jednotiek.

Nitrianska Blatnica bola druhou 
najväčšou obcou Obvodného notár-
skeho úradu v Radošine, do ktorého pat-
rili ešte obce Bzince, Vozokany a Krtov-
ce. Administratívne bola do roku 1923 
začlenená do okresu Topoľčany. V roku 
1923 sa uskutočnila reorgani-zácia územ-
ného členenia štátu a obec bola začlenená 
do okresu Nitra. Vďaka svojej polohe, 
peknému okoliu, blízkosti svetoznámych 
kúpeľov Piešťany a starobylému kostolíku 
sv. Juraja sa Nitrianska Blatnica dostala  
do zoznamu odporúčaných turistických 
miest na Slovensku, ktorý v roku 1926 vy-
hotovila Československá jednota v Prahe.

Obec v prvých mesiacoch novej repub-
liky viedlo obecné zastupiteľstvo zvolené 
ešte v monarchii (v roku 1915) na čele  
s richtárom Štefanom Michalíkom.

Po opadnutí nadšenia z nového štátu, 
začali veľmi rýchlo vystupovať do popredia 
hospodárske problémy. Zlú situáciu ešte 
viac komplikovala tuhá zima. Predstavite-
lia obce museli denne riešiť problémy  
so zásobovaním obyvateľstva, zabezpečovať 
kurivo, pretože sa nebezpečne rozmá-
halo drancovanie lesov. Bieda bola každo-
denným hosťom v mnohých domácnos-
tiach aj v Nitrianskej Blatnici. Roľníci, 
vlastniaci aspoň kúsok pôdy, boli schopní 
ako-tak zabezpečiť výživu pre svoje rodi-
ny. Horšie boli na tom deputátnici a ešte 
horšie sezónni robotníci odkázaní len  
na zárobok počas sezónnych prác.

Sprievodným javom povojnovej krízy 
a nezamestnanosti bolo na Slovensku  
aj vysťahovalectvo. Odchodom do cudziny 
(dočasným, ale nezriedka aj trvalým) riešili 
mnohí obyvatelia svoju bezvýchodiskovú 
situáciu. Niektorí odchádzali na sezónne 
práce (v dvadsiatych rokoch 20. storočia 
hlavne do Francúzska), ale viacerí našli  
v zahraničí svoj trvalý domov. Do Francúz-
ska odišli napríklad Jozef Michalík, An-
ton Mrázik, Katarína Nemcová a Michal  
Ondrejka.

Cieľom vysťahovalcov bola v dvad-
siatych rokoch 20. storočia hlavne Amerika  
a po vyčerpaní stanovených prisťaho-
valeckých kvót aj Kanada a iné krajiny.  
V roku 1924 získali pas na cestu do 
Ameriky Štefan Šugra, Anton Vatrt, Jozef 
Turan, Mária Kucharíková, Verona Mar-
tinková, Alžbeta Kašná, Júlia Hudečková, 
Verona Stančeková, Ján Michalík, Veroni-

Pohľadnica z r. 1915
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ŠTYRI ROKY V SAMOSPRÁVE

ka Tomanová, Verona Jančovičová, Mária 
Magová, Mária Bačkády, Veronika Čierna, 
Katarína Kolková, Malvína Rosenbau-
mová, Mária Tomanová.

V roku 1923 sa už podľa nových zákonov 
Československej republiky konali voľby 
do zastupiteľských orgánov. Volebný 
maratón sa začal voľbami do obecných 
zastupiteľstiev, nasledovali voľby okresných 
a župných orgánov a napokon do Národ-
ného zhromaždenia. Voľba prvého muža 
v obci, ktorý sa podľa nového zákona 
nazýval starosta, sa konali 10. októbra 
1923. Kandidoval Matej Funta (dovtedajší 
richtár) a Adam Krajčík. Obidvaja dostali 

vo voľbe po 9 hlasov, a tak o starostovi 
rozhodol los, ktorý sa priklonil k Adamovi 
Krajčíkovi. Na funkciu zástupcu starostu 
bol väčšinou hlasov zvolený Karol Kolník. 
V treťom hlasovaní zvolili potom členovia 
zastupiteľstva radcov starostu (obecnú 
radu) – Antona Hermanna, Alojza Kubíka, 
Jána Krumpára a Martina Rybnikára.

Rozhodujúcim krokom k náprave 
nerovnomerného rozdelenia pôdy a us-
pokojeniu túžby množstva nemajetných 
obyvateľov aspoň po kúsku zeme mala 
byť pozemková reforma. Jej priebeh 
odštartovalo prijatie tzv. záborového záko-
na, na základe ktorého bola veľkým vlast-

níkom zabratá pôda nad 
250 ha.

Po smrti Kurta Le-
onhardiho v roku 1920  
sa vlastníkmi veľko-
statku stali Anton Leon-
hardi a jeho sestra Mária 
(Marietta). Reformu  
na ich majetku usku-
točnili v rokoch 1921 – 
1928 prídeloví komisári 
Ing. J. Cvrček a J. Sedlář  
s technickým úrad-
níkom M. Knorrom, 
Ing. Ripp-lom, Ing. 
Simmetrom, V. Krou-
pom. Pozemko-vej 
reforme bolo podro-
bených spolu 2142 k. j.  
pôdy, z toho 1 305 k. j.  
poľnohospodárskej pô- 
dy. Do rúk drobným 
nadobúdateľom sa dos- 
talo iba 692 k. j. poľno-

hospodárskej pôdy a 705 k. j. všetkej pôdy. 
Nadobúdateľ zvyškového hospodárstva 
dostal 338,15 k. j. Tehelňa bola zo záboru 
vypustená.

V druhej polovici dvadsiatych rokov  
20. storočia sa politické a hospodárske 
pomery čiastočne upokojili a obecné 
zastupiteľstvo sa mohlo venovať riešeniu 
problémov, ktoré komplikovali život v obci. 
Boli to hlavne zlé obecné cesty, nedostatok 
pitnej vody a obec nebola napojená na elek- 
trický prúd.

PhDr. Oľga Kvasnicová

Vážení spoluobčania,
onedlho uplynú štyri roky odvtedy, čo ste nám v komunálnych 

voľbách v novembri 2014 dali dôveru a zverili zodpovednosť  
za správu vecí verejných v obci Nitrianska Blatnica.

Človek je veľký tým, že cíti zodpovednosť za životy blízkych ľudí, 
ktorých sa jeho činy dotýkajú. Spoločne vieme, že ten najpevnejší 
bod je náš domov, naša obec a práca v nej. Svoje rozhodnutia 
sme vždy prijímali uvážlivo a so zreteľom na zlepšovanie kval-
ity života obyvateľov, ekonomickú prosperitu a životné prostredie 
Nitrianskej Blatnice. Okrem vlastných rozpočtových zdrojov sme 
hľadali aj ďalšie zdroje v štátnom rozpočte a v štrukturálnych 
fondoch Európskej únie. Vďaka kvalitným projektom sme získali 
financie na zvyšovanie kvality života v obci, zachovanie kultúrno- 
historického dedičstva a zabezpečenie trvalo udržateľného 
rozvoja obce. Nie vždy to bolo jednoduché. Museli sme prekonať 
mnohé prekážky, ale aj sklamania zo starostlivo vypracovaných 
a podaných ale neschválených žiadostí na projekty. Mnoho vecí 
sa podarilo. Zároveň treba sebakriticky povedať, že sú aj oblasti 
života v obci, ktorých riešenie si pre svoju náročnosť vyžaduje 
dlhší čas. Veríme však, že vidíte to podstatné – že obec Nitrianska 
Blatnica napreduje a rozvíja sa vo všetkých oblastiach jej života.  

Je za tým kus našej neúnavnej práce.
Za posledné 4 roky sme sa snažili v záujme naštartovania 

ekonomiky obce zabezpečiť príjmy
a minimalizovať náklady. Napriek agende, ktorá sa strojnásobi-

la hlavne vďaka realizovaným investičným projektom obce a 10% 
nárastu počtu osôb s trvalým pobytom (z 1128 na 1240 obyvateľov 
vrátane nárastu nákladov na správu), zostal zachovaný minimál-
ny počet administratívnych zamestnancov obecného úradu.

Výdavky boli hlavne investičné a prevádzkové, teda výdavky 
ktoré obec v rokoch 2014 až 2018 poskytla na prevádzku a údržbu 
cca 10 hektárov plôch verejnej zelene, cintorína, nájomných by-
tových domov, ciest, chodníkov, námestia, ihrísk, na rekonštrukciu 
školských budov, Rotundy sv. Juraja, verejného osvetlenia, vybu-
dovanie kamerového systému, na výstavbu inžinierskych sietí a 
i. Odzrkadľuje to aj nárast majetku obce – k 31. decembru 2017  
je stav 5 550 000,– Eur. Pre porovnanie v roku 2007 sme štartovali 
s majetkom v hodnote 1 211 000,– Eur. Všetky investície, či už 
boli realizované obcou sú riadne zachytené v účtovníctve a kedy-
koľvek skontrolovateľné.

Dobré alebo zlé hospodárenie obce je vidieť i v hodnotení Slo-
venskej informačnej a marketingovej spoločnosti (SIMS, a.s.),  

Pohľadnica z r. 1924
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pod registrovanou ochrannou známkou Národného 
informačného strediska Slovenskej republiky, ktorá na základe 
hodnotiacej analýzy hospodárenia vyhodnotila obec Nitriansku 
Blatnicu za rok 2016 a 2017 ako samosprávu s predpokladom 
stabilného rozvoja. Obec tak získala Pečať rozvoja obcí a miest.

Obec Nitrianska Blatnica pod vedením starostu a zastupiteľstva 
bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 39,09% 
obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako  
aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.

Podľa hodnotenia nezávislého audítora je hospodárenie obce 
dlhoročne stabilné a účtovné závierky za jednotlivé roky posky-
tujú pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce  
v súlade so Zákonom o účtovníctve. Správy nezávislého audí-
tora i účtovné závierky a výročné správy obce sú zverejnené 
na webovom sídle obce. Treba si však uvedomiť, že od objemu 
rozpočtu 630 tisíc eur, ktorý sme mali k dispozícii v roku 2007 
sme sa v roku 2010 dostali k sume 1 mil. 130 tisíc eur a po pos-
lednej zmene rozpočtu v roku 2018 k sume 1 mil. 400 tisíc eur! 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zhodnotil 
celkové finančné zdravie hospodárenia obce Nitrianska Blat-
nica za roky 2016 a 2017 stupňom 5,3 (max. 6 možných bo-
dov) – výborné finančné zdravie (zverejnené na http://www.hos- 
podarenieobci.sk/profily/?ID=1625 & y=2017)

finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom,  
do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mes-
tu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje 
problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) 
až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce 
roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov 
finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie 
bežného účtu, Záväzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň  
60 dní po splatnosti.

Pozrime sa však na sumárne údaje. Príjmy obce v rokoch 2015 
– 2018 dosiahli výšku 4 mil. 364 tisíc eur. V siedmom volebnom 
období boli zrealizované stavby, rekonštrukcie a obstaraný dlho-
dobý hmotný majetok obce v celkovej hodnote cca 518 tisíc eur, 
z toho cca 420 tisíc eur z nenávratných finančných príspevkov  
a dotácií z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Prehľad uverejňujeme 
v samostatnej tabuľke. Okrem finančných dotácií obec získala  
aj formou darovacej zmluvy v roku 2015 hasičské vozidlo TATRA 
CAS T 815 v hodnote 114.898,89 € a v októbri 2018 do výpožičky 
pre dobrovoľný hasičský zbor protipovodňovú zásahovú súpravu 
v hodnote 13.840,54 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 30. 9. 
2018 je 125.212,56 €, z toho 29.494,40 € tvorí finančná zábezpeka 
pre prípad neplatenia nájmu za byty a 30.097,15 € sú finančné 
prostriedky súvisiace s užívaním bytu.

Obec k 30. 9. 2018 nemá žiadne záväzky z čerpania úveru, t. z.  
že k uvedenému dňu obec neprijala a ani nespláca žiadny 
úver. Podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce 
nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov, nakoľko 
výška splátok úveru je zahrnutá v cene ročného nájomného  
za obecné nájomné byty.

Toto netreba vôbec komentovať… Iba poďakovať všetkým tým, 
ktorí sa na tomto procese podieľali. Od zamestnancov obce, pro-
jektantov, dodávateľov, cez spolupracujúce inštitúcie až po meno-
vaných i nemenovaných partnerov. A to je iba jedna oblasť nášho 
pôsobenia. Všetko, čo máme, obstaráme a postavíme, potre-
buje administrovanie, evidenciu, doklady, predpisy, prevádz-
ku, údržbu, monitoring, plánovanie vstupov, výstupov, médií, 
ľudských zdrojov…

V rozpočtovom procese sa naviac stretajú všetky ostatné po-

vinnosti obce dané množstvom zákonov od kultúry, vzdelania, 
sociálnej politiky, ochrany životného prostredia, protipožiarnej 
a civilnej ochrany a ďalších originálnych a prenesených kompe-
tencií, až po šport, podporu spolkov a organizácií. Za každým 
výstupom sa skrýva množstvo povinností, práce a zodpovednosti, 
rokovaní komisií, obecnej rady a zastupiteľstva, výrobných porád, 
pravidelných aj nepravidelných súťaží, návštev, osláv, tradičných  
i mimoriadnych kultúrnospoločenských podujatí. Všetky poz-
náte, stretli ste sa s nimi, lebo tvoria život našej obce.

Naša úcta a poďakovanie za hodnotené obdobie a vyko-
nanú prácu patrí i funkcionárom a členom dobrovoľného 
hasičského zboru, miestnemu spolku Slovenského červeného 
kríža, občianskemu združeniu Rotunda Jurko, Poľovníckemu 
združeniu MIER, základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slo-
venska, Slovenskému skautingu i Obecnému futbalovému klubu, 
nadšencom šachu, pohybového cvičenia, turistiky a mnohým 
ďalším. Osobitné miesto má naša Základná škola s materskou 
školou. Oceňujeme jej príspevok do bohatého koša verejného 
života obce. K nemu nepochybne patria rôzne cirkevné obrady 
a sviatky, predovšetkým tradičná päťstoročná púť k Rotunde  
sv. Juraja. Vzťahy s farským úradom majú vysoký štandard i zás-
luhou osobnosti bývalého správcu farnosti vdp. Petra Štálnika,  
ale i nového administrátora vdp. Jána Kováča.

Naše poďakovanie patrí i čestným občanom Nitrianskej Blat-
nice prof. Alexandrovi Ruttkayovi, v januári 2017 zomrelej Kata-
ríne Hudecovej, Antonovi Krumpárovi, vedúcemu reštaurátorovi 
Rotundy sv. Juraja Akad. maliarovi Jozefovi Doricovi a prof. Pav-
lovi Povincovi za ich neutíchajúce úsilie o zviditeľňovanie obce 
a predovšetkým Rotundy sv. Juraja na základe nových zistení 
výskumu veku rotundy rádiouhlíkovou metódou a získanie 
prestížneho ocenenia Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Obec 
Nitrianska Blatnica získala cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka 
2016 za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie Rotundy 
sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici v novembri 2017. Cena taktiež 
patrí i akademickému maliarovi Jozefovi Doricovi za komplexné 
reštaurovanie rotundy a Občianskemu združeniu Rotunda Jurko 
za všestrannú ľudskú i hmotnú podporu počas komplexnej ob-
novy a reštaurovania Rotundy sv. Juraja. Ocenenie každoročne 
udeľuje ministerstvo kultúry v spolupráci so Slovenským plyná-
renským priemyslom a Nadáciou SPP.

V neposlednom rade ďakujeme za spoluprácu a zabezpečenie 
priebežného aktuálneho informovania vás všetkých o živote a dia- 
ní v obci administrátorom internetovej stránky obce a členom 
redakčnej rady Blatnických novín.

Vzdelanie, šport a kultúra sa nezaobídu bez podporovateľov  
a sponzorov. Chceme sa poďakovať tým najvýznamnejším z nich, 
spoločnostiam KROŠLÁK, s.r.o., KV-PLAST, s.r.o., PD Nitrian-
ska Blatnica, Firma Schlick, Kamenárstvo J. Ceperko, J. Hudeček,  
P. Stanček, VÚB, a.s., ZSE Energia, a.s., a mnohým ďalším. Veríme, 
že obec Nitrianska Blatnica nestratí ich priazeň ani v budúcnosti.

Vážení občania!
Vždy a vo všetkom sa dá urobiť viac, lepšie, rýchlejšie. Záleží  

na uhle pohľadu. Je na každom, aký si zvolí. Urobili sme, čo bolo 
v našich silách, schopnostiach a možnostiach – tie sú v mnohom  
rozhodujúce. Vždy sme sa snažili konať v prospech obce a jej 
obyvateľov. Na záver hodnotenia siedmeho volebného obdo-
bia je možné povedať: v individuálnych potrebách a záujmoch  
sa možno nedalo vyhovieť všetkým. Všetkým ale slúži to, čo sa  
v obci doteraz dosiahlo.

Mgr. Michal Toman, starosta obce
Michal Socha, zástupca starostu,

poslanci Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici
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PREHĽAD SCHVÁLENÝCH NENÁVRATNÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A DOTÁCIÍ ZA OBDOBIE 2015 – 2018

€ Poskytovateľ

Rok 2015
Na Rotundu sv. Juraja 26.000,00 Ministerstvo kultúry SR

Na opravu a údržbu miestnych komunikácií 2.500,00 Ministerstvo financií SR

Na dni obce – Svätojurajská púť 500,00 Nitriansky samosprávny kraj

Na oslavy medzinárodného dňa detí 250,00 Nitriansky samosprávny kraj

Na podporu zamestnanosti 16.924,33 Úrad práce, soc. vecí a rodiny

hasičské vozidlo TATRA CAS T 815 114.898,89 Úrad vlády SR

S p o l u : 161.073,22

Rok 2016
Materiálno-technické zabezpečenie DHZ 2.000,00 DPO SR

Oslavy Medzinárodného dňa detí 344,00 Nitriansky samosprávny kraj

Dni obce - Svätojurajská púť 344,00 Nitriansky samosprávny kraj

Záverečná etapa reštaurovania R. sv. Juraja 15.000,00 Ministerstvo kultúry SR

Na podporu zamestnanosti 28.240,75 Úrad práce, soc. vecí a rodiny

S p o l u : 45.928,75

Rok 2017
Rekonštrukcia fasády a zateplenie budovy ZŠ 40.000,00 OÚ Nitra

Materiálno-technické vybavenie DHZ 2.776,79 DPO SR

Oslavy 90. výročia založenia DHZ 600,00 Nitrianska samosprávny kraj

Slávnostné otvorenie Rotundy sv. Juraja 1.700,00 Nitriansky samosprávny kraj

Dni obce Nitr. Blatnica – Svätojurajská púť 1.800,00 Nitriansky samosprávny kraj

Oslavy MDD – Deň detí Nitrianska Blatnica 600,00 Nitrianska samosprávny kraj

Na podporu zamestnanosti 16.974,01 Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Dni obce – Svätojurajská púť 800,00 Nadácia ZSE

Kamerový systém v obci Nitrianska Blatnica 20.000,00 Ministerstvo vnútra SR

S p o l u : 85.250,80

Rok 2018
Finančný dar Fénix – Pamiatka roka 2015 8.300,00 Nadácia SPP

Zvýšenie energetickej účinnosti ŠKD 100.000,00 Environmentálny fond

Výstavba detského ihriska 8.500,00 Úrad vlády SR

Rotunda sv. Juraja – Montáž žľabov 2.900,00 Nitriansky samosprávny kraj

Zvýšenie kapacity budovy materskej školy 165.929,62 MPaRV SR

Rotunda sv. Juraja 10.000,00 Ministerstvo kultúry SR

Na podporu zamestnanosti 10.800,00 Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Oslavy a pripomínanie si výročí 1.700,00 Nitriansky samosprávny kraj

Dni obce – Svätojurajská púť 2018 1.800,00 Nitriansky samosprávny kraj

Kultúrne leto Nitrianska Blatnica 2018 1.700,00 Nitriansky samosprávny kraj

Oslavy Medzinárodného dňa detí 2018 1.684,85 Nitriansky samosprávny kraj

Materiálno-technické vybavenie DHZ 3.000,00 DPO SR

Dni obce – Svätojurajské hody 750,00 Nadácia ZSE

Požiarna zbrojnica 30.000,00 Ministerstvo vnútra SR

Protipovodňová zásahová súprava 13.840,54 Ministerstvo vnútra SR

S p o l u : 360.905,01

R E K A P I T U L Á C I A : 653.157,78
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„Čo krvi sfarbilo už históriu
a koľko armád padlo do hrobov.

No pomníky hrdinov večne žijú s nami
a v každej krajine sú ozdobou…“

POZVÁNKA
Obecný úrad a Farský úrad v Nitrianskej Blatnici v spolupráci s DHZO Vás

pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny
pozývajú na Pietnu spomienku na 57 občanov Nitrianskej Blatnice padlých v 1. svetovej vojne.
Pietna spomienka sa koná 11. novembra 2018 v kostole Povýšenia sv. kríža a pri Pamätníku 

padlých v I. a II. svetovej vojne na námestí obce.
Program:
10.00 h. Svätá omša za obete I. sv. vojny v kostole 

Povýšenia sv. kríža
11.05 h. Príchod k Pamätníku padlých v I. a II. sv. vojne
11.07 h. Hymna SR
11.11 h. Vyzváňanie zvonov
11.14 h. Báseň - Na Flámskych poliach

11.15 h. Príhovor starostu obce
11.20 h. Pietny akt kladenia venca, čítanie mien padlých 

vojakov
11.30 h. Modlitba za padlých
11.35 h. Ukončenie pietneho aktu
11,40 h. Koncert dychovej hudby pred KD

Teraz je ten čas, kedy je treba hovoriť o tom, akú hodnotu má sloboda a mier.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou NSK

„Červené maky“
11. november

Dňa  11. novembra 2018 
o 11. hodine a 11. minúte

v Nitrianskej Blatnici 
pri príležitosti Dňa vojnových veteránov

vzdajme úctu padlým vo vojnových konfliktoch

Na flámskych poliach

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme svoju pochodeňa
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

(John McCrae)
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11. novembra si celý svet pripomína hrdinstvo ľudí, ktorí 
padli na bojiskách 1. svetovej vojny za slobodu a mier. Pred 
100 rokmi, 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte 
zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiègne  
vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel 
od všetkých predchádzajúcich vojen trvalo toto ozbrojené stret-
nutie nepretržite viac než štyri roky. Straty na ľudských životoch, 
ktoré si táto „Veľká vojna“ vyžiadala, nemali dovtedy obdobu  
v celých ľudských dejinách. Zo 65 miliónov vojakov mobilizo-
vaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo 8 miliónov zabitých 
a ďalších 21 miliónov zranených, alebo doživotne zmrzačených. 
Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia 
jej účastníkov, že bezprostredne na to ako vojna skončila, bol  
11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Prvá 
svetová vojna zostala akoby v tieni tej druhej, ešte ničivejšej. 
Napriek tomu je dobre si pripomenúť, že pre náš národ bola 
jej bilancia najtragickejšia zo všetkých vojen našej histórie. 
Odhaduje sa, že z jej frontov sa nevrátilo viac ako 550 000 mužov 
pochádzajúcich z dnešného územia Slovenska. Do Nitrians- 
kej Blatnice - vtedajšej NYITRASÁRFÖ sa ich nevrátilo 57.  
A to nerátame ranených, ale i množstvo obetí epidémií a hladu, 
ktoré v období rokov 1914 až 1919 navštevovali predovšetkým 
civilné obyvateľstvo. Na bojiskách 1. svetovej vojny padli: Pavol 
Babic, Jozef Bačkády, Pavol Bačkády, Vincent Bakič, Karol Bel-
ka, Imrich Bolla, Ján Bolla, Peter Bolla, Ondrej Čierny, Karol 
Dusil, Ján Fuksík, Michal Fuksík, Ján Gajdošík, Karol Grác, Jozef 
Grežo, Michal Hauptvogel, Štefan Holúbek Jozef Hrnčiarik, 
Juraj Hudec, Štefan Hudec, Jozef Chromý, Štefan Chromý 
st., Štefan Jakubek, Ján Jankovič, František Kameník, Ján Ka-
meník, Pavol Kočajda, Jozef Kolka, Michal Kolka, Jozef Krei-
zinger, Michal Kúdela, Herman Laufer, Ján Lednický, František 
Liška, Štefan Majténi, Ján Manas, Karol Marton, Ján Masaryk, 
Ján Masrna, Ján Maic. Ondrej Nemec, Jozef Oravec, Štefan  
Osúch, Ondrej Pado, Ján Pagáč, Pavol Pavlík, František Rapant, 
Ján Rihál, Jozef Summer, Pavol Špánik, Pavol Tomašovič, Jozef 
Urbánek, Jozef Vincenci, Ján Vincúr, Peter Zelinka, Anton  
Zeman, Jozef Žitňan. Dohromady 57 chlapov položilo svoje 
životy „na oltár vlasti.“ Keď vezmeme do úvahy suché štatistiky 
zistíme, že straty boli mimoriadne vysoké. V rámci celého Uhorska  

pripadalo priemerne 28 mŕtvych na 1000 obyvateľov. V Nitrianskej 
Blatnici bol ale priemer bezmála dvojnásobne prekročený (obec 
mala 1150 obyvateľov). To znamená, že jednotky, v ktorých naši 
vojaci bojovali, boli zvyčajne nasadzované na najnebezpečnejšie 
frontové úseky. Okrem úcty k obetiam je tiež dobre si uvedomiť  
v tejto súvislosti aj dve ďalšie skutočnosti: prvá svetová vojny bola 
pre našich predkov tragická, ale priniesla národné vyslobodenie. 
Kto vie, kde by dnes boli Slováci, keby nespravodlivé usporiadanie 
monarchie, nazývanej žalárom národov, bolo pokračovalo ďalej. 
Nebyť svetovej vojny, nebol by zrejme dôvod na to, aby sa rozpad-
la. Ale to je iba o „keby“. A história nepozná žiadne „keby“. Druhá 
poznámka sa dotýka aj súčasnosti. Svetovú vojnu v roku 1914  
v zásade nikto nechcel. Politické napätie v Európe stúpalo, vojna 
už niekoľko desaťročí nebola, ľudia už zabudli na jej hrôzy, sebec-
tvo záujmov jednotlivých mocností prekračovalo všetky hranice, 
spojenecké zmluvy a mobilizačné plány vytvorili nepreniknuteľnú 
spleť vzájomných väzieb, ktoré zrazu, po atentáte v Sarajeve, začali 
plniť svoje krvavé poslanie. Z ničoho nič bola Európa vo vojne. 
A neskončilo to iba pri Európe. Osobitne tú druhú poznámku  
je treba mať na pamäti aj dnes. Poslaním Európskej únie nie je 
lepšia životná úroveň, väčšie trhy a rast HDP. Európska únia vy-
rástla z túžby po mieri. Je projektom takého usporiadania Starého 
kontinentu, ktoré by malo učiniť vojenské riešenie jej vnútorných 
konfliktov nemožným. Toto základné poslanie by sme mali ne-
ustále pripomínať a usilovať sa o to, aby ho neprehlušili iné, oveľa 
menej významné témy.

V nedeľu, 11. Novembra, o 11. hodine a 11. minúte, keď aj  
u nás, v Nitrianskej Blatnici, začnú vyzváňať kostolné zvony, za-
myslime sa… Chvíľou ticha a skromným kvietkom si pri Pamät-
níku padlým v I. a II. svetovej vojne s pokorou uctime 57 blatnic-
kých vojakov, ktorí položili svoj život na frontoch I. svetovej vojny.

Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  
v spolupráci s Farským úradom a DHZO Vás pozývajú na pietnu 
spomienku k 100. výročiu ukončenia I. svetovej vojny a Dňa vete-
ránov – 11. 11. 2018 o 11,00 hod. - Červené maky na námestie 
obce pri Pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne

Teraz je ten pravý čas, kedy treba hovoriť o tom, akú hodnotu 
má sloboda a mier.

MT

Dňa 17. mája 2018 sa konalo 18. plánované zasad-
nutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo bez výhrad návrh Záverečného účtu a rozbo-
ru hospodárenia obce Nitrianska Blatnica a Výročnú 
správu obce za rok 2017, aktualizáciu Povodňového 
plánu záchranných prác obce Nitrianska Blatnica  
a Plán organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv 
MDD. Taktiež zobralo na vedomie Správu hlavného 
kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obce za rok 
2017. V bode rôzne okrem iného prerokovalo a schvá-
lilo predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou 
dotácie na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti 
objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica“, 
predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou 
dotácie na rok 2018 v zmysle zákona č. 587/2004 
Z. z. o Environmentálnom fonde – elektromobilita, 

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 
30 000,– € za účelom realizácie projektu „Stavebné 
úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej 
Blatnici“, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
vo výške 142 560-, € za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Nitrianska Blat-
nica“ a predloženie žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku na rozvojový projekt MŠ, vedy výskumu  
a športu SR – Zdravie na tanieri. OZ zobralo na ve-
domie i Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra 
obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2018.

Dňa 12. júla 2018 sa konalo 19. neplánované zasa-
dnutie obecného zastupiteľstva (OZ). Poslanci pre-
rokovali a schválili Návrh žiadosti o poskytnutie 
investičného úveru SAMOSPRÁVA od VÚB, a.s.  
na spolufinancovanie investičnej akcie obce - Zvyšo-

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

11. 11. 11 HOD. 11 MIN.
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Jubilanti

Narodené deti Zomrelí občania

Manželstvo uzavreli

50 rokov
Trávnik Milan

Majeský Roman
Oravec Jozef

Bartošek Karol
Vičanová Darina

Frťalová Jana
Kašná Mária

Jancová Marta
Funtová Zuzana

60 rokov
Turčan Milan
Michler Jozef

Šimovič Ivan, Ing.
Michlerová Lýdia
Múčková Zdenka

Kollárová Helena
Nemcová Silvia, Bc.

Remenárová Iveta, Mgr.

70 rokov
Kvašňovský Adam

Kubáň Ivan
Šišková Helena
Hájovská Marta

Šulová Anna
Stískalová Marta

Jančovičová Mariana
Pletichová Helena

75 rokov
Turan Ondrej, Mgr.
Chromý Ferdinand

Lisáková Mária
Sumerová Elena
Dunková Jozefa

Bollová Eva

80 rokov
Chromý Anton
Šenkárik Jozef
Vatrtová Žofia
Žitňanská Eva

85 rokov
Grznár Anton

Kluková Valéria
Grznárová Helena

Nemesszeghy Zuzana
Drlička Filip

Michalica Adam
Bíliková Zoja

Mundiová Nikola

Jozef Hopjak
Anna Habajová

Jozef Králik
Roman Oravec

Helena Mihová
Peter Janoviak

Anna Krumpárová

Zuzana Natšinová 
Enrico Trionfetti

Bc.Mária Andrašovičová 
Ing. Matúš Maťaš

Dominika Matejovičová 
Martin Gulik

Ing. Juraj Simčák 
Alena Karabova

Ing. Rudolf Krajčík 
Bc. Gabriela Paulíková

Mgr. Terézia Kollárová 
Mgr. Martin Pafčo

vanie energetickej účinnosti objektu školského klubu a 
ŠJ v obci Nitrianska Blatnica a návrh investičného zá-
meru obce Nitrianska Blatnica „Rekonštrukcia verej-
ného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica výmenou 
svietidiel za energeticky spornejšie formou financo-
vania zo strany kontraktora“. V bode Rôzne poslanci 
OZ schválili návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie 
starostu obce Nitrianska Blatnica na celé nasledujúce 
funkčné obdobie a návrh na určenie počtu poslancov 
v nasledujúcom volebnom období a o utvorení voleb-
ného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
10. novembra 2018. Zoznámili sa taktiež so zápis-
nicami z vyhodnotenia cenových ponúk – ŠKD a det-
ské ihrisko, so zmluvami o poskytnutí dotácie na pod-
poru športu na rok 2018 a o poskytnutí dotácie zo ŠR 
prostredníctvom rozpočtu MK SR. Schválili i návrh 
počtu otváraných tried v ŠR 2018/2019.

20. plánované zasadnutie OZ sa konalo dňa 27. sep-
tembra 2018 a jeho hlavnou témou bolo hospodárenie 
obce. OZ prerokovalo a schválilo 3. úpravu rozpočtu 
na rok 2018 a rozbor hospodárenia obce za I. polrok 
2018. OZ vzalo na vedomie i audítorskú správu z ove-
renia ročnej účtovnej závierky obce k 31. 12. 2017. 
V nasledujúcich bodoch sa OZ uznieslo na vydaní 
Všeobecne záväzných nariadení – o o vyhradení miest 
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane a Štatútu obce Nitrianska Blatnica.

Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva  
sú zverejnené na internetovej stránke obce alebo mož- 
no do nich nahliadnuť v kancelárii obecného úradu  
v pracovných dňoch počas úradných hodín.

(OcÚ)
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REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY POKRAČUJE

Rekonštrukcia verejného osvet-
lenia s výmenou svietidiel za ener-
geticky úspornejšie v obci Nitrian-
ska Blatnica formou financovania 
zo strany kontraktora – september 
– október 2018

- rekonštrukcia zabezpeče- 
ná formou zmluvy na 10 rokov  

so zabezpečeným kompletným financovaním, ktoré nenaruší 
úverovú angažovanosť obce,

- rekonštrukcia sa financuje z ušetrených prostriedkov za plat-
bu za elektrickú energiu a údržbu tak,

že obec platí cenu súčasnej fakturácie za elektrickú energiu  
a údržbu, v ktorej prvá časť cca 20 -

40% podľa úspory je nová cena za elektrickú energiu a druhá 
časť splátka zmluvy, súčet týchto dvoch

platieb neprekročí sumu doteraz platenú za elektrickú energiu,
- 10 rokov záručný servis, údržba
- 15 rokov záruka na svietidlá garantovaná výrobcom
Trvanie zmluvy
- 10 rokov od podpisu zmluvy
Platobné podmienky
- Ročná splátka 7 848 EURO s DPH

/OcÚ/

Projekt s názvom „Zvýšenie kapa- 
city budovy Materskej školy v Nit- 
rianskej Blatnici“, na ktorú obec-
ný úrad získal eurofondy, úspešne 
pokračuje. Deti zatiaľ navštevujú 
náhradné priestory v školskom klube 
detí, naspäť by sa mali vrátiť v prie-
behu novembra. Na rekonštrukciu 
budovy Materskej školy obec získala 
165 929, 62 € z fondov Európskej 
únie a štátneho rozpočtu SR. Celkový 
rozpočet tejto stavby je 174 662,76 €, 
rozdiel 8 733,14 € dofinancuje obec  
z vlastných zdrojov. Stavebné úpra-

vy majú zabezpečiť zníženie spotreby energie na vy-
kurovanie o približne 70 percent. Po ukončení pro-
jektu bude škôlka nízkoenergetická. Ďalšie stavebné 
práce mimo rozpočtu projektu, ako je výmena podláh, 
dokončovacie práce – maľby, nátery ai. hradí obec  
z vlastných zdrojov.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu vyhrala firma 
BTI s.r.o. Bytča za ponúknutú sumu 167 049,96 eura. 

Na realizáciu má síce 24 mesiacov, 
práce sa však snažia realizovať 
tak, aby bol vyučovací proces 
čo najmenej ovplyvnený. Výška 
oprávnených nákladov bola určená 
podľa pôvodnej kapacity a novovyt-
vorených miest v materskej škole. 
Predmetom projektu je zvýšenie 
kapacity budovy materskej školy  
v obci Nitrianska Blatnica z pôvodnej 
obsadenosti 46 deťmi na obsadenosť  
56 detí. Zmenou vnútornej dis-
pozície budovy sa vytvorí trieda 
navyše, prostredníctvom staveb-
ných prác a zatepľovacích úprav 
sa zvýši energetická hospodárnosť 
celej budovy a tiež sa dobuduje 

bezbariérový areál s detským ihriskom. Prínosom  
je aj zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdeláva-
nia pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktorých 
rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem  
a rozširovanie predškolskej výchovy vo veku od 3  
do 5 rokov.

BN
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NA KONCERTE MARCELY LAIFEROVEJ SI SENIORI ZASPIEVALI
V Kultúrnom dome v Nitrians- 

kej Blatnici sa v rámci Mesiaca úcty 
k starším v piatok, 26. októbra 2018, 
uskutočnil sólový koncert populárnej 
speváčky Marcely Laiferovej. Na kon-
cert pozývali spoluobčanov starosta 
obce a poslanci obecného zastupiteľstva 
v Nitrianskej Blatnici. Dôchodkyne  
a dôchodcov pred speváckym vystú-
pením privítal starosta obce Michal To-
man. V príhovore poďakoval seniorom 

za prácu, ktorú vykonali pre svojich najbližších a pri budovaní  
a rozvoji obce. „Tešíme sa z Vašich úspechov a ďakujeme. 
Želáme Vám veľa síl pri naplňovaní plánov, ktoré ste si ešte  
do ďalších rokov predsavzali. Nech sa Váš ďalší život skladá  
z radostných okamihov, aby v ňom bolo miesto pre pestrú 
kyticu milých spomienok, do ktorej sa možno dostane i tento 
okamih našej slávnosti“, zdôraznil starosta.

Pani Marcela je noblesná dáma, ktorá sa roky pohybuje nie-
len pred vypredaným publikom, ale aj v spoločnosti známych 

či významných ľudí. Medzi pesničkami si zaspomínala na svoje 
spevácke začiatky i na pobyty v našej obci v minulom roku. Zas-
pomínala si tiež na pesničky, ktoré zaspievala len raz a potom boli 
zakázané. Seniorom v sále adresovala povzbudivé slová, aby boli 
naďalej aktívni a užívali si obdobie dôchodkového veku v kruhu 
svojich rodín a vnúčat. Ako sa vyznala, sama sa niekoľko rokov 
starala o ťažko chorého manžela.

„Všetko je to v myslení. Ak niekto v sebe drží negatívnu energiu, 
odrazí sa to aj na tvári. Človek starne, hoci nikto nie rovnakým 
spôsobom. Treba sa tešiť zo života. Mať nové nápady, výzvy,  
lebo ľudia, ktorí sa už nechcú zmeniť, pomaly zomierajú…“ po-
dotkla. V súčasnosti si musí udržiavať v dobrom stave svoj hlas, 
lebo sa chce ešte venovať spievaniu šansónov. Na koncerte zazneli 
jej najväčšie hity - Zvony už ôsmu bijú, Poď bielou alejou, Hrdá 
láska, Mammy Blue, Lampy už dávno zhasli, Slová... a ďalšie.  
Po koncerte si záujemcovia mohli zakúpiť okrem CD aj spomien-
kové knihy, ktorých autorkou je známa speváčka.

Koncert bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.

/MT/

ZATEPLENIE BUDOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
Názov projektu: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu 

školského klubu detí ZŠ s MŠ
v Nitrianskej Blatnici“
Investor: Obec Nitrianska Blatnica
Realizátor: STYLE-MONT spol. s r.o., Mojmírova 25, 955 01 
Topoľčany
Začiatok realizácie: júl 2018
Koniec realizácie: október 2018
Projekt bol spolufinancovaný: - Environmentálny fond vo výške 
100 000,- €
Obec Nitrianska Blatnica vo výške 56 044,33 €
Celkové investičné náklady: 156 044,33 €
V roku 2018 získal zriaďovateľ Základnej školy s materskou 

školou Nitrianska Blatnica Obec Nitrianska Blatnica na základe 
podanej žiadosti finančné prostriedky z Environmentálneho 
fondu na zateplenie a výmenu otvorových konštrukcií na budove 
školského klubu detí. Rekonštrukciou budovy ŠKD sa odstránil 
jej zlý stavebno-technický stav a znížila sa energetická náročnosť 

na prevádzku zariadenia. Získané finančné prostriedky boli 
použité na:

- zateplenie obvodových stien a sokla objektu
- zateplenie strešnej konštrukcie
- výmenu otvorových konštrukcií
- výmenu svietidiel
- výmenu zdrojov tepla a rozvodov
- inštaláciu bleskozvodu
Výsledkom zrealizovaného projektu je nielen technicky zhod-

notená budova školského klubu a školskej jedálne (spoločná 
budova), ale aj jej zvýšená energetická hospodárnosť a zlepšený 
estetický vzhľad. Predpokladá sa významná úspora finančných 
prostriedkov potrebných na jej prevádzku (cca 70%), ktoré bude 
možné využiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Vynaložené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu  
a z rozpočtu obce sú skutočnou investíciou do budúcnosti a roz-
voja našej obce.

/BN/

ČO NOVÉHO V ŠKOLE?
Začiatok školského 

roka bol veľmi hek-
tický. Počas letných 
prázdnin začala veľká 
rekonštrukcia budovy 
materskej školy a bu-
dovy školskej jedálne 
a školského klubu detí. 

Výchovno- vzdelávací proces v škole nebol obmedzený, pretože 
družinu sme presunuli do priestorov školy a prevádzku materskej 
školy s 2-týždenným oneskorením do priestorov klubu detí.

Možno ste si pri prechádzkach parkom všimli, že deti často jaz-
dia počas vyučovania na kolobežkách, skáču na švihadlách, hrajú sa  
s loptami. Nie je to náhoda. Mali sme šťastie a učiteľom sa podari-
lo uspieť v projektoch vyhlásených ministerstvom školstva. Pros-
tredníctvom projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2018, ktorý  

Juhozápadná fasáda budovy Nová kotolňa ŠKD

Cvičná kuchyňka z projektu Zdravie 
na tanieri 2018

Vynovené priestory školskej jedálne
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sa zameriava na zmysluplné využívanie voľného času a bezpečnosti 
na cestách, sme získali financie na nákup 23ks kolobežiek, lôpt, 
švihadiel, bedmintonu, dopravných značiek a výučbového softvéru 
na dopravnú výchovu.

Vybudovali sme i nové školské dielne - nové dielenské stoly, 
náradie. Žiaci sa v dielňach naučia základné zručnosti potrebné  
v domácnosti. K dispozícii máme aj niekoľko šijacích strojov, ktoré 
umožnia tvorivým žiakom rozvíjať zručnosti. Bonusom našej školy 
je, že máme kvalifikovaného pedagóga na vyučovanie týchto pred-
metov.

Ďalším naším úspešným projektom bol projekt Zdravie na tanieri 
2018. Projekt je zameraný na zdravé stravovanie a životný štýl. Pomo-
cou financií z projektu sme zriadili cvičnú kuchynku a spoluúčasťou 
zriaďovateľa a rady rodičov sme kúpili vybavenie. Poďakovanie patrí 

p. Robertovi Čupkovi, 
ktorý vyrobil všetko 
namieru, sponzorsky 
poskytol montáž a ostat-
né práce. Dnes už žiaci 
na technike, pracovnom 
vyučovaní či na krúžku 
varenia pripravujú zdravé 
a chutné jedlá. Za spon-
zorské dary ďakujeme 
p. Janke Hudečkovej, p. Vladovi Stančekovi, p. Borisovi a Jozefovi 
Hudečkovým, p. Petrovi Grznárovi, p. Romanovi Antalíkovi, p. Jaro-
slavovi Ševčíkovi. Srdečne ďakujeme!

(DP)

FUTBAL V OBCI V ROKU 2018

Obnova cintorínskej komunikácie ukončená
V areáli cintorína Nitrianska Blatnica sa uskutočnila v mesiacoch júl – október 2018 rekonštruk-

cia cintorínskej komunikácie, ktorú realizoval Obecný úrad svojpomocne. Rekonštrukcia naviazala  
na zrekonštruovanú plochu komunikácie pred domom smútku z roku 2016. Cesta je obnovená zo zámkovej 
dlažby hr. 6 cm v dĺžke cca 170 bm a v šírke 4 m. Počas výstavby bolo rozšírené i verejné osvetlenie v areáli 
cintorína a vykonané terénne úpravy na príprave nového oplotenia a vstupnej zadnej brány. V ďalšej etape 
sa zlikviduje betónový smetník pri zadnom vchode cintorína, ktorý sa stal minismetiskom pre obyvateľov 
priľahlých ulíc a uskutoční sa aj výstavba zabezpečených spevnených plôch pre kontajnery na cintorínsky  

a biologický odpad a vykonajú sa nevyhnutné terénne úpravy. V prípade priaznivého počasia budú rekonštrukčné práce pokračovať i v me-
siaci november.

(OcÚ)

V súčasnosti vo futbale v našej obci 
pôsobia dve družstvá, žiacke a družstvo 
dospelých. S potešením môžeme 
sledovať účinkovanie nášho žiackeho 
kolektívu vo svojej súťaži, kde do-
sahujú pekné výsledky. Po minuloroč-
nom premiérovom pôsobení v súťaži 

môžeme konštatovať, že dnes je kolektív vyzretejší, vyhratejší, chlapci 
o sebe na ihrisku vedia a je to vidieť aj na výsledkoch a umiestnení. 
Vytvorili dobrý kolektív, majú dobrú tréningovú morálku, veľkú 
zásluhu na tom majú tréner Ivan Bohuš a vedúci mužstva Lacko 
Hubinský a všetci, ktorí sa o družstvo akýmkoľvek spôsobom sta-
rajú. Potešiteľný je aj divácky záujem, na zápasy chodí pravidelne  
aj cez sedemdesiat divákov. Zložitejšia situácia je v A mužstve, podľa 
ktorého výsledkov sa viac-menej hodnotí úroveň futbalového diania. 
Po dlhšie trvajúcich slabších výsledkoch v súťaži, minulý rok zableslo 
na lepšie časy. Kolektív pred vstupom do súťaže sa posilnil, pravidel-
ne sa začalo trénovať a prejavilo sa to na výsledkoch hneď od vstu-
pu do súťaže. Po prvých dvoch – troch kolách bolo z úst prehnane 
optimistických priaznivcov počuť o postupových ambíciách. Tomuto 
trendu sme ale neprepadli všetci, boli sme radi, že sa vrátila dobrá 
výkonnosť mužstva a priali sme si v prvom rade stabilizáciu kádra 
a na ostatné sme čakali až v nasledujúcom období. Jeseň s odohrala 
pomerne dobre, lavička bola dobre obsadená a tak vládla spokojnosť 
s celkovým účinkovaním kolektívu v súťaži. Problémy nastali v 
jarnej časti súťaže, keď v prípravnom zápase sa zranil Klas Dušan a 
Ľubo Stanček hneď od začiatku mal zlomenú ruku, kolektív sa tým 
značne oslabil a stratil na sile. Najviac sa to prejavilo v jarnej odvete 
v domácom zápase s Blesovcami, keď navyše ďalší traja hráči ne-
nastúpili z dôvodu dovolenky mimo republiky. No a tu vznikli prvé 
trhliny v mužstve a mohli sme konštatovať, že kolektív nie je tak silný  

ako sme si mysleli. Jar sa ale dohrala celkom obstojne, skončili sme 
v hornej časti tabuľky a dalo sa na to pozerať. Po skončení ročníka 
namiesto posilnenia kádra ale došlo k totálnemu rozpadu mužstva. 
Skončil tréner, u nás skončil D. Klas (pokračuje v Rakúsku), ďalší 
štyria hráči prestúpili do iných mužstiev a na dôvažok ďalší prestali 
hrať. Neviem aký dôvod ich k tomu viedol, ale mužstvo sa značne 
týmto oslabilo. Boli vážne obavy, či sa súťaž vôbec u nás začne.  
Je chvály hodné, že aj v tejto situácii s našli ľudia ochotní sa pustiť 
do tvrdej práce. Patrí im veľké uznanie a poďakovanie, že aj v takejto 
ťažkej situácii sa takto zachovali a nenechali to celkom padnúť, aj keď 
ten stav je veľmi ťažký. Futbal v Blatnici má osemdesiatštyri ročnú 
tradíciu bez prerušenia, čo nie je málo. Hráčsky na tom nie sme zle, 
keď sa pozrieme na možný potenciál. Bolo by načase skončiť so žabo-
myšími vojnami, stretnúť sa, vysvetliť si veci a pokračovať v činnosti. 
Do tohto má ale čo povedať aj vedenie obce, poslanci a všetci, ktorí 
máme záujem o riadny chod v tejto oblasti. V minulosti bolo pra-
vidlom, že 6-7 futbalistov od nás hrávalo v susedných obciach, bolo 
to dobré z toho dôvodu, že mohli pokračovať v činnosti, lebo hráčov 
bolo v Blatnici dosť a ten počet by sa nemohol futbalu venovať.  
Keď ale bolo treba, tak sa každý vrátil do svojho materského od- 
dielu a pokračoval v činnosti tam. Čo bolo, bolo, treba sa ale pozerať  
do budúcnosti, ak boli chyby, snažiť sa ich odstrániť. Je už najvyšší čas 
konať. Chcem týmto vyvolať stretnutie zainteresovaných a vytýčiť si  
a zrealizovať ďalší smer činnosti. Záverom chcem poďakovať všetkým 
aktérom, funkcionárom, hráčom, ich rodinným príslušníkom, ktorí 
v tomto ťažkom období vedú a pomáhajú s futbalovou činnosťou  
u nás, neviem či bude ešte do Vianoc príležitosť vyjadriť sa, tak 
popriať aj príjemné prežitie sviatkov, veľa zdravia a chuti do ďalšej 
činnosti v Novom roku 2019.
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Nové školské dielne
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