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Z Á P I S N I C A 

 

zo 7. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, konaného 

dňa 30. apríla  2020 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 7. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 

otvoril a viedol starosta obce,  Mgr. Michal Toman, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných.  

 

starosta – v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písmena a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a s opatrením Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 

otváram 7. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, ktoré sa 

koná s vylúčením verejnosti  za dodržania stanovených protiepidemických opatrení, na 

ktorom Vás všetkých srdečne vítam. Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí 

prítomných 8 poslancov, to znamená, že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je 

uznášaniaschopné.  
 

Ospravedlnení poslanci: 1 – Patrik Krajčík - SC   

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica. Predkladám Vám návrh programu dnešného 

rokovania uvedeného v pozvánke, ktorú ste obdŕžali písomne spolu s materiálmi na dnešné 

rokovanie. 

 

PROGRAM: 

  
1. Otvorenie 

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica  

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

      4.   Návrh na I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2020  

5.   Návrh Záverečného účtu a rozboru hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za rok 2019 

6.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia v zmysle vyhlášky   

      MF SR č. 517/2001 Z. z. obce Nitrianska Blatnica za rok 2019 

      7.   Návrh VZN č..../2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  

            sociálne služby poskytované Obcou Nitrianska Blatnica  

      8.   Návrh VZN č....../2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  

            trhových miestach v obci Nitrianska Blatnica    

      9.   Rôzne, interpelácie poslancov 

    10.   Záver   

  

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že program zasadnutia bol schválený a budeme sa ním riadiť. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci predkladám vám návrh na zloženie pracovných komisií - 

návrhovej komisie, ktorá podľa potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie 
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a volebnej komisie, ktorá vykoná voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním. Odporúčam 

ich zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici v tomto zložení: 

predseda návrhovej komisie –           Eva Bielená   

členovia návrhovej komisie –  Ing. Igor Slávik  

     Jozef Hudeček 

 

predseda volebnej komisie -              RNDr. Eduard Kollár 

členovia volebnej komisie -               Milan Socha 

                                                           Alena Stančeková       

starosta – má niekto z radov poslancov Obecného zastupiteľstva pripomienky alebo 

pozmeňujúce návrhy k zloženiu pracovných komisií? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať 

o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že pracovné komisie boli schválené a žiadam jej predsedov a členov, aby začali 

svoju činnosť.   

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia určujem: 

1. Ing. Dagmar Pátrovičová 

2. Mária Hlohovská 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Pátrovičová a p. poslankyňa Hlohovská boli zvolené za 

overovateľky zápisnice zo  7. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 7/2020 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica 

 

  v o l í  
1. návrhovú komisiu OZ v zložení: 

predseda návrhovej komisie –  Eva Bielená   

členovia návrhovej komisie –  Ing. Igor Slávik  

     Jozef Hudeček 

 

2. volebnú komisiu OZ v zložení: 

predseda volebnej komisie -              RNDr. Eduard Kollár 

členovia volebnej komisie -               Milan Socha 

                                                           Alena Stančeková 

  

3. za overovateľov zápisnice zo  7. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v   

Nitrianskej Blatnici zo dňa 30. apríla  2020 poslancov:   

1. Ing. Dagmar Pátrovičová 

2. Mária Hlohovská 

 

Ďalej si dovolím požiadať p. poslanca Dr. Eduarda Kollára a p. poslankyňu Máriu Hlohovskú  

ako overovateľov zápisnice zo 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, aby 

predložil svoje stanovisko k textu zápisnice.  
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Dr. Kollár -vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som podpísal.   

p. M. Hlohovská – vážený p. starosta, ja som zápisnicu preštudovala   a na znak súhlasu som ju 

podpísala. 

 

 

2. bodom nášho rokovania je Voľba hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica  

(mat. č. 34) 

 

Listom zo dňa 24.01.2020 na Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici hlavná kontrolórka obce 

Nitrianska Blatnica p. Oľga Tomanová oznámila ukončenie činnosti hlavného kontrolóra obce 

Nitrianska Blatnica.   

Z dôvodu, že v súlade s § 18a ods. 8  písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov - vzdaním sa funkcie zanikol výkon funkcie hlavného 

kontrolóra obce Nitrianska Blatnica, predkladám materiál č. 34, „Voľba hlavného kontrolóra 

obce Nitrianska Blatnica“.  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici na svojom 6. zasadnutí (neplánovanom) dňa 

20.02.2020 schválilo uznesenie č. 03/2020 k mat. č. 28  „Návrh na vyhlásenie dňa konania 

voľby hlavného kontrolóra Obce Nitrianska Blatnica a návrh na ustanovenie podrobností 

o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica a náležitosti 

prihlášky“, ktorým vyhlásilo v bode 1) deň konania  voľby hlavného kontrolóra na 19. marca 

2020.  
V uznesení boli  určené kvalifikačné a iné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát    na 

túto funkciu ako aj náležitosti prihlášky. 

Kandidáti v zmysle tohto uznesenia mali doručiť svoje písomné prihlášky do 05. marca 2020, t. j. 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici, v zalepenej 

obálke, označenej „Voľba kontrolóra“. 

Túto možnosť využili traja kandidáti. 

 

Na základe odporúčania komisie, pozostávajúcej z členov obecnej rady, ktorá overovala 

požiadavky a náležitosti prihlášky pre účasť vo voľbách na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Nitrianska Blatnica, predkladám zoznam nasledovných kandidátov, ktorí spĺňajú predpoklady 

uvedené v uznesení obecného zastupiteľstva č. 03/2020 zo dňa 20.02.2020.  

 

1. Meno a priezvisko:  Mgr. Lenka Mizeráková 

      Dátum a miesto narodenia: 30.05.1991, Topoľčany 

      Bydlisko: Nitrianska Blatnica č. 429, 95605 

      Vzdelanie: VŠ - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 

      Údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení:  

            -  vedúca pracoviska v logistike 6 rokov, 

      -  asistent manažéra - 8 rokov  

  

2. Meno a priezvisko:  Róbert Baňák 

      Dátum a miesto narodenia: 01.05.1964, Topoľčany 

      Bydlisko: Nitrianska Blatnica č. 471, 95605 

      Vzdelanie: SOUP s maturitou   

      Údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení:  

            -  zootechnik, vedúci zootechnik na PD 30 rokov, 

      -  živnostník - 8 rokov 

  

3. Meno a priezvisko:  Janka Prekopová 

      Dátum a miesto narodenia: 26.07.1979, Topoľčany 

      Bydlisko: Nitrianska Blatnica č. 570, 95605 

      Vzdelanie: SOUO s maturitou   
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      Údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení:  

            -  finančný špecialista 13 rokov, 

      -  skladníčka-vedúca smeny - 8 rokov, 

 

Citovaným uznesením sa rozhodlo aj  o spôsobe voľby hlavného kontrolóra obce 

Nitrianska Blatnica  a to  tajným hlasovaním. Na zvolenie  hlavného kontrolóra je v zmysle 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.  

 Ak v prípade jedného kandidáta tento takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo vykoná 

ešte na tom istom zasadnutí 2. kolo volieb.  

 V druhom kole je zvolený   kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.  

O priebehu volieb Vás bližšie oboznámi predseda volebnej komisie. 

Predseda volebnej komisie p. RNDr. E. Kollár po sčítaní hlasov zoznámil OZ s výsledkom 

tajných volieb: 

 

Počet vydaných lístkov - 8 

Počet platných lístkov - 8 

Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra 

obce Nitrianska Blatnica : 

 

p. Róbert Baňák – 0 

p. Mgr. Lenka Mizeráková – 1 

p. Janka Prekopová - 7 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 8/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

v o l í 

 

v súlade s  § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov s prihliadnutím na § 18a pani Janku Prekopovú do funkcie hl. kontrolóra 

obce Nitrianska Blatnica  

 

starosta - Teraz pristúpime k 3. bodu programu – kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ – prosím p. zástupcu starostu, poslanca J. Hudečka, aby Vás 

v krátkosti poinformoval o stave ich plnenia. 

p. J. Hudeček – uznesenia č. 01 – 06/2020 zo 6. neplánovaného zasadnutia OZ sú splnené, alebo 

sa plnia v súlade so stanoveným termínom.  

Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v 

Nitrianskej Blatnica ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  

 

Kto je za? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 09/2020 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
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kontrolu  plnenia    uznesení   zo 6. NZ Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica  zo  

dňa 20. februára 2020 

 

 

4. bodom programu je Návrh na I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2020 

(mat. č. 31) 

 
Rozpočet obce bol schválený 21.11.2019 uznesením č. 27/2019 na 5. zasadaní OZ.  

 V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. 

predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2020, ktorá je potrebná 

na zabezpečenie plynulého chodu obce. 

V  úprave sú navrhnuté nasledovné zmeny: 

 

Príjmová časť rozpočtu: 

 

Položka 111 Daň z príjmov fyzických osôb, teda výnos dane bol rozpočtovaný vo výške 

499.584 €. Keďže ku dňu schvaľovania rozpočtu na rok 2020 neboli zverejnené východiskové 

údaje fiškálnej decentralizácie, obec pri určovaní výšky výnosu dane vychádzala zo septembrovej 

daňovej prognózy vypracovanej Radou pre rozpočtovú zodpovednosť. Po zverejnení 
východiskových údajov fiškálnej decentralizácie bude rozpočet upravený. Prvou úpravou 
upravujeme rozpočet o 32.213, čo znamená úprava rozpočtu v tejto položke na sumu 518.797 
eur. 

Položka 223 Poplatky a platby sú rozpočtované vo výške 5.920 €, navýšenie je vo výške 
3.000 eur, rozpočet bol navýšený v položke poplatku za hrobové miesto, nakoľko sa v tomto 
roku obnovujú nájomné zmluvy na hrobové miesta. 

Položka 312 Transfery v rámci verejnej správy – navrhuje sa úprava rozpočtu na výšku 
432.532 eur. Na uvedenej položke došlo k nasledovným zmenám: 

1. Zníženie o sumu 33.551 eur z dôvodu zníženie rozpočtu na prenesené kompetencie 

na základe rozpočtového opatrenia Okresného úradu Nitra – odboru školstva. 

2. Zvýšenie o sumu 3.750 eur na lyžiarsky kurz 

3. Zvýšenie o sumu 3.500 eur na školu v prírode. 

Tieto tri úpravy boli zároveň zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu. 
Posledná úprava sa týka finančných prostriedkov určených na vykonanie volieb do NR 

SR vo výške 719 eur, tieto boli zapracované aj do výdavkovej časti. 

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované. 

Príjmové finančné operácie sú v prvej úprave navrhnuté vo výške 62.000 eur. Jedná sa 

o transfer na havarijný stav elektroinštalácie ZŠ vo výške 57.000 eur a 5.000 eur na projekt 

Prevencia kriminality. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo finančných operáciách z dôvodu, 

že tieto boli na obec zaslané v roku 2019.  

Výdavková časť rozpočtu: 

Vo výdavkovej časti dochádza k týmto úpravám:  

Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány – rozpočet sa navyšuje o sumu 3.000 eur. 

Prostriedky sa rozpočtujú na interiérové vybavenie – zakúpenie nábytku do kancelárie. 

 Kapitola Všeobecné verejné služby sa rozpočtuje na výšku 719 €. Jedná sa o výdavky 

za vykonanie volieb do NR SR. Tieto sú spomínané aj v príjmovej časti. 

Kapitola Vzdelávanie rozpočet sa upravuje o položky, ktoré sú spomínané v časti 

príjmovej. Zároveň sa rozpočet navyšuje o sumu 2.000 eur, ktoré boli hradené priamo z rozpočtu 

obce. Rozpočet sa tak upravuje na výšku 449.000 eur na prenesené kompetencie, 218.364 eur na 

originálne kompetencie a 2.000 eur priamo z rozpočtu obce na originálne kompetencie. 
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Kapitálové výdavky – do rozpočtu boli zapracované výdavky na havarijný stav 

elektroinštalácie vo výške 57.000 eur a 6.000 eur na kamerový systém. Uvedené položky boli 

spomínané v časti príjmových finančných operácií. 

Výdavkové finančné operácie sú bezo zmeny. 

Bilancia I. úpravy rozpočtu je nasledovná : 

 I. úprava 

Bežné príjmy 1.218.928 

Kapitálové príjmy 0 

Príjmové finančné operácie 62.000 

Príjmy spolu 1.280.928 

Bežné výdavky 1.095.193 

Kapitálové výdavky 69.000 

Výdavkové finančné operácie 66.333 

Výdavky spolu 1.230.526 

 +Prebytok / - Schodok rozpočtu 50.402 

 

   

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala 1. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní   a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

starosta - Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného 

ruchu p. poslankyňu A. Stančekovú o stanovisko komisie: 

A. Stančeková: „ Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 1. úpravu rozpočtu obce Nitrianska 

Blatnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu.“ 

  

starosta -    Do rozpravy sa ďalej nikto nehlási, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy k navrhovaním odporúčaniam do uznesenia, 

budeme hlasovať o uznesení ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 10/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2020 (mat.č.31) 

 

5. bodom programu je Návrh Záverečného účtu a rozboru hospodárenia obce Nitrianska 

Blatnica za rok 2019 (mat. č. 32) 

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec 

povinnosť do 30.6. nasledujúceho roka údaje o hospodárení spracovať do záverečného účtu obce. 

V záverečnom účte  finančne obec usporadúva svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám 

Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä 
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     a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

     b) bilanciu aktív a pasív, 

     c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

     d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

     e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom. 

 

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa 

osobitného predpisu. Záverečný účet obce bol včas zverejnený na webovej stránke obce 

a rovnako aj na úradných tabuliach. 

 

K predloženému návrhu Záverečného účtu obce Nitrianska Blatnica neboli podané žiadne 

pripomienky a pozmeňujúce návrhy.  

 

Prerokovanie záverečného účtu obce  sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 

    a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

    b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu p. J. Hudečka, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala záverečný účet a rozbor hospodárenia za rok 2019   a 

odporúča ho obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

starosta: Ďakujem, ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu, p. A. Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému 

materiálu. 

p. A. Stančeková: „ Záverečný účet a rozbor hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za rok 2019 

je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor hospodárenia za rok 2019  

bol vykonaný v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. z. a vyjadruje verne vo 

všetkých súvislostiach finančnú situáciu obce Nitrianska Blatnica k 31.12. 2019.   

Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy navrhuje 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2019 

s výrokom: „hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

V rozprave vystúpili s pripomienkami k rozboru hospodárenia  

 

Starosta:   Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte 

sa, hlasujeme. 

Kto je za? -  8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 11/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e   
 stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nitrianska Blatnica k návrhu Záverečného účtu obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2019 
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b) s c h v a ľ u j e 

  Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Nitrianska Blatnica  za rok 2019 bez  

      výhrad.  

 Prevod zostatku finančných prostriedkov vo výške 1.320,01   € do rezervného fondu obce   

      Nitrianska Blatnica.  

 

6. bodom   rokovania je Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obce 

v zmysle vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z. z.  za rok 2019 (mat. č. 33)  
V zmysle § 18 f ods. 1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Vám predkladám    

odborné  stanovisko hlavného kontrolóra obce p. O. Tomanovej  k hospodáreniu obce Nitrianska 

Blatnica za rok 2019.  

Podľa § 18f ods.1 písm. e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, je uložená hlavnému kontrolórovi obce povinnosť predložiť obecnému zastupiteľstvu  

najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok.   Záverečný účet bol 

spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením – Zásady rozpočtového hospodárenia 

obce. Zohľadňuje ustanovenia zákona č. 523/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej správy a ostatných súvisiacich právnych noriem.                                                                                                       

§ 16 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá obci povinnosť dať si 

overiť účtovnú závierku audítorom. Údaje o plnení rozpočtu boli vypracované podľa rozpočtovej 

klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, 

organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení, 

sledovaní a vyhodnocovaní  rozpočtov územnej samosprávy. 

starosta – otváram rozpravu k tomuto bodu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam 

prihlásených. Žiadam spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu, p. poslanca J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Správu hlavného kontrolóra obce a odporúča ju obecným 

zastupiteľstvom zobrať na vedomie.   

Ďalej  prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu, p. 

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

Pani A. Stančeková: Správa o kontrole hospodárenia je spracovaná v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti. Hlavná kontrolórka Obce Nitrianska Blatnica, vykonávala kontrolnú 

činnosť v roku 2019 na základe  Plánov práce na I. polrok a  II. polrok 2019, prerokovaných a 

schválených Obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 37/2018 zo dňa 22.11.2018 a uznesením č. 

16/2019 z 30.05.2019. Vypracované Plány kontrolnej činnosti vychádzali z ustanovení zákona  o 

obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.  a  novely zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 502/2001 Z.z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení zákona v znení neskorších predpisov, ktoré 

ustanovujú úlohy hlavného kontrolóra a rozsah jeho kontrolnej činnosti.                                                                                                        

Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti  v roku 2019 bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania 

zákonnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce 

a  s majetkom obce, v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom obce  č. 138/1991 Zb.z. a 

novely zákona č. 258/2009 Zb. z. Komisia odporúča Obecnému zastupiteľstvu zobrať správu na 

vedomie. 

 

Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli žiadne 

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, 

hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 
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Uznesenie prijaté pod č. 12/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

 b e r i e  n a  v e d o m i e 

Správu hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obce v zmysle vyhlášky MF SR č. 

517/2001 Z. z.  za rok 2019 (mat. č. 33)   

  

 

 

 

 

7. bodom programu je Návrh VZN č..../2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a 

výške úhrad za sociálne služby poskytované Obcou Nitrianska Blatnica - mat. č. 35                                  

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov rozdeľuje sociálne služby do 

niekoľkých skupín, v závislosti od povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej 

skupiny, ktorej sú určené. Sociálne služby podľa tohto zákona sa poskytujú prostredníctvom 

odborných, obslužných a ďalších činností, ktoré je poskytovateľ povinný poskytnúť alebo 

zabezpečiť v prípade, že sú tieto činnosti taxatívne pri týchto službách vymedzené. Zároveň  

zákon ustanovuje nové sociálne služby /napr. odľahčovacia služba/ a nové druhy zariadení 

sociálnych služieb /napr. nocľaháreň/. 

Na účely poskytovania sociálnej služby pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby 

zákon upravuje lekársku a sociálnu posudkovú činnosť, na základe ktorej sa určuje odkázanosť 

fyzickej osoby na túto službu. Obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné 

výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. 

Zákon ďalej vymedzuje pôsobnosť štátnych orgánov a ustanovuje delenú pôsobnosť obce 

a vyššieho územného celku pri poskytovaní sociálnych služieb, zavádza viacúrovňové komunitné 

plánovanie a ustanovuje dohľad nad dodržiavaním tohto zákona, ktorý bude vykonávať MPSVaR 

SR. 

10. 9. 2019 NR SR schválila novelu zákona o sociálnych službách. Obsahom novely je 

zavedenie informačného systému v sociálnych službách, úpravy zamedzujúce krátenie 

príjmov neverejných poskytovateľov a úpravy procesov pri spolufinancovaní sociálnych 

služieb z úrovne MPSVR SR. 

Všetky navrhované zmeny majú potenciál zlepšiť situáciu najmä neverejných poskytovateľov  

sociálnych služieb a vytvoriť ucelenú údajovú základňu v sociálnych službách. Bude však 

dôležité ako sa tieto zmeny uvedú do reálneho života. Problémom je však to, čo táto novela 

neobsahuje. 

Novela nerieši naliehavé problémy poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb. 

Kozmetické úpravy v oblasti financovania sociálnych služieb neriešia základný problém ich 

financovania. V súčasnosti prijímatelia sociálnych služieb nemajú žiadny vplyv na to ako sa 

prerozdeľujú finančné prostriedky v sociálnych službách. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že je 

prínosom  dať prijímateľom možnosť spolurozhodovať o prerozdelení.  Každý žiadateľ 

o sociálnu službu , ktorý disponuje rozhodnutím o odkázanosti, by mal mať možnosť si zvoliť 

druh, formu a rozsah sociálnej služby podľa svojich preferencií. Súčasne s týmto rozhodnutím 

prijímateľ rozhodne, ktorý poskytovateľ sociálnej služby obdrží jeho finančný príspevok. Druhou 

možnosťou je neprideliť finančný príspevok žiadnemu poskytovateľovi a tento príspevok použiť 

na financovanie domáceho opatrovania v rodine. Rozhodnutia prijímateľov  o tom, ktorí 

poskytovatelia obdržia ich príspevok bude zároveň vytvárať tlak na zvyšovanie kvality 
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sociálnych služieb. Je preto ťažko pochopiteľné prečo MPSVR SR nie je ochotné túto možnosť 

zakotviť v zákone o sociálnych službách ? 

Novela tiež nerieši najväčší problém sociálnych služieb na Slovensku, ktorým je ich dostupnosť. 

Dnes je na Slovensku prakticky nemožné po vydaní rozhodnutia o odkázanosti, získať 

požadovanú sociálnu službu za dostupnú cenu v reálnom čase. Týka sa to najmä celoročných 

pobytových sociálnych služieb. Takmer všetky zariadenia s úhradou prijímateľa do 400 Eur 

mesačne sú obvykle plne obsadené a prijímateľovi nezostáva nič iné iba čakať na sociálnu službu 

v evidencií čakateľov. Otázka je, prečo sa tento problém dlhodobo nerieši. Riešením je  zmena 

financovania sociálnych služieb a predovšetkým transformácia sociálnych služieb na komunitné 

služby. Na Slovensku máme prijaté viaceré dokumenty, ktoré hovoria o potrebe transformácie. 

Zároveň bol na Slovensku tento rok spustený národný projekt na podporu deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb a rovnako sú k dispozícií finančné prostriedky z IROP na výstavbu, a kúpu 

nehnuteľností v ktorých sa budú poskytovať komunitné sociálne služby.       

Problémom je však, že transformačný proces na Slovensku viazne, komunitných služieb je veľmi 

málo, národný projekt deinštitucionalizácie prišiel príliš neskoro a finančné prostriedky z IROP 

sa takmer nečerpajú. Ak chceme na Slovensku zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb, proces 

transformácie musíme zrýchliť a zjednodušiť naše vnútroštátne pravidlá na čerpanie finančných 

prostriedkov z IROP a z národného projektu.  

Ďalšia novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách bola prijatá v súvislosti 

s výnimočnou situáciou, opatreniami brániacimi šíreniu ochorenia COVID19. 

Je nevyhnutné prijímať nové opatrenia na riešenie situácií, doteraz nikdy nerealizovaných 

a nepoznaných. Jedným z takýchto opatrení je aj vytvorenie podmienok pre nevyhnutné 

umiestnenie občanov do zariadení sociálnych služieb, resp. vytvorenie tzv. karanténnych lôžok 

pred jeho umiestnením. 

Novela zákona  č. 89/2020 Z.Z. reaguje na novú situáciu, nadväzuje aj na viaceré odporúčania 

 MPSVR v oblasti sociálnych služieb. VUC vo svojej územnej pôsobnosti majú identifikovať 

 určiť  takéto zariadenia pre vytvorenie karanténnych lôžok. Každé zariadenia sociálnych 

službách má mať taktiež vytvoriť krízový plán, postup ako zvládnuť vo svojom zariadení situáciu 

ak by prepuklo ochorenie COVID19. Aj táto povinnosť je upravená novelou. 

 V návrhu VZN sú v zmysle ustanovení zákona spracované i podmienky pre sociálne služby, 

ktoré je obec povinná poskytovať, prípadne zabezpečiť ich poskytovanie u iného poskytovateľa, 

pričom tomuto uhrádza náklady s tým spojené.  

Návrh bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce od 04.03.2020 do 19.03.2020. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajkyňu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a prieskum verejnej mienky, aby 

predniesol stanovisko komisie k predloženému materiálu. 
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p. RNDr. E. Kollár – Komisia ZSBaPVM prerokovala návrh VZN o poskytovaní opatrovateľskej 

služby a spôsobe určenia a výške úhrady a skonštatovala, že návrh je po obsahovej stránke 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Vymedzuje 

podrobnosti o podmienky pre sociálne služby, ktoré je obec povinná poskytovať, prípadne 

zabezpečiť ich poskytovanie u iného poskytovateľa. Komisia odporúča návrh schváliť. 

starosta -    Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte 

sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2020 podľa predloženého 

návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 13/2020 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í 

 

VZN č. 1/2020 –   o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

poskytované Obcou Nitrianska Blatnica - mat. č.35 

 

          

8. bodom programu je Návrh VZN č....../2020 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Nitrianska Blatnica  (mat. č. 36)                                  

Potreba úpravy podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v Nitrianskej Blatnici vlastným VZN vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. Obec Nitrianska Blatnica nemá žiadnou zákonnou normou upravený tento 

predaj, a preto je potrebné prijať toto VZN, aby bolo možné legálne povoľovať predaj 

občerstvenia a pochutín pre stovky a tisíce návštevníkov svätojurajskej púte na tradičnom 

púťovom jarmoku pri Rotunde sv. Juraja. Ten, čo zabezpečuje hromadnú akciu (trhy, jarmoky, 

folklórne slávnosti, športové podujatia a iné), jej organizátor musí písomne oznámiť príslušnému 

regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie predaja potravín, hotových pokrmov 

a nápojov podľa § 52 ods. 1písm. n) zákona č. 355/2007 Z.z. a súčasne predložiť zoznam 

účastníkov konania a meno pracovníka zodpovedného za konanie hromadnej akcie.   

  Cieľom VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach je 

zabezpečiť zosúladenie a aktualizáciu právnych predpisov, zvýšiť efektivitu činnosti kontrolných 

orgánov   aj v oblasti predaja na trhových miestach, s dôrazom na ochranu spotrebiteľa, 

podmienky ambulantného predaja, predaj potravín, kontrolu, spoluprácu a koordináciu 

zainteresovaných orgánov pri kontrole bezpečnosti a hygieny predaja. V   predloženom návrhu 

VZN sa   spresňuje napr. predaj húb, potravín a lesných plodov, rozsah ambulantného predaja a 

povinnosť používania registračnej pokladne. Povolenie na zriadenie trhového miesta vydáva 

obec. Navrhované znenie VZN upravuje v súlade s novelizovaným znením zákona o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb definíciu trhového miesta, určuje ktoré 

osoby sú oprávnené predávať výrobky, podmienky ambulantného predaja, sortiment, ktorý je 

povolený na predaj a zároveň aj sortiment, ktorý je zakázaný predávať. Zároveň sú v 
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predloženom návrhu VZN stanovené služby, ktoré je povolené na trhových miestach poskytovať. 

Predložené VZN určuje podmienky predaja a oprávnenia kontrolných orgánov. Medzi 

najvýraznejšie zmeny v predloženom VZN patrí komplexnejšia úprava povinností predávajúcich 

na trhových miestach a rozšírenie oprávnení orgánov dozoru, medzi ktoré patrí aj povinnosť 

osoby oprávnenej predávať výrobky na trhových miestach predložiť orgánom dozoru na ich 

požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak by nadobudli podozrenie, že predávané 

výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie. V 

predloženom VZN sa komplexne určujú podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb. 

Návrh bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce od 04.03.2020 do 19.03.2020. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajkyňu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej  prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu, p. 

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

Pani A. Stančeková: „V záujme ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a kultúrnosti predaja výrobkov 

a poskytovania služieb a dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. bolo 

nevyhnutné vypracovať  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrianska Blatnica o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. V dôsledku vyššie 

uvedených skutočností  komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrianska Blatnica o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach“. 

 

 

starosta -    Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte 

sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 2/2020 podľa predloženého 

návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 14/2020 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í 

 

VZN č. 2/2020 –   o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v obci Nitrianska Blatnica  (mat. č. 36) 
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9. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. V tomto bode Vám predkladám na 

vedomie a prerokovanie nasledujúce materiály, zmluvy, oznámenia a žiadosti: 

 

 1. Rozpočtové opatrenia obce č. 12 – 16/2020 

  

 2. Legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve od 1.1.2021 pre samosprávy – zber 

biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 

občanov 

 3.  Daňové príjmy samospráv – odhad marec, apríl 2020 - RRZ 

 4.  Darovacia zmluva na peňažný dar – Krošlák s.r.o. 

 5.  Zmluva o poskytovaní služieb – Martoš Andrej SHR Nemčice 

 6.  Návrh na úpravu Sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou   

      Nitrianska Blatnica  na rok 2020 – poplatok za službu fekál 

       

DOPRAVNÉ A OBSLUŹNÉ  
MECHANIZMY  

Cena v €  Množstvo  

   

   

   

   

Služba  fekál v obci  20,00 €  Odvoz ½   

Služba  fekál v obci 40,00 € Odvoz 1 

Služba fekál  v obci podnikatelia  80,00 €   1odvoz  

Služba fekál mimo obce  80,00 €  +prejazd 1,50 €/km  

 

  

starosta – otváram diskusiu, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, námety, postrehy 

a i., prosím hláste sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  

V diskusii poslanci   prerokovali predložené návrhy a žiadosti a vyjadrili sa i k aktuálnym 

problémom obce, k protiepidemiologickým opatreniam, potravinovej pomoci a činnosti MS 

SČK,  k príprave programu budúcoročnej Svätojurajskej púte, k údržbe miestnych komunikácií 

a verejnej zelene  a k problematike odpadového hospodárstva, prebytočného nehnuteľného 

majetku obce  a rozvojovým lokalitám územného plánu obce.  

starosta : Do diskusie sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Prosím predsedníčku 

návrhovej komisie p. poslankyňu E. Bielenú, aby predniesla návrh uznesenia z bodu rôzne. 

Budeme hlasovať o návrhu ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 15/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica  

 

a) b e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve od 1.1.2021 pre samosprávy – zber biologicky 

rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od občanov 
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2. Daňové príjmy samospráv – odhad marec, apríl 2020 - RRZ 

 

b) s c h v a ľ u j e  

 

1. Rozpočtové opatrenia obce č. 12 – 16/2020 

2. Darovaciu zmluvu na peňažný dar – Krošlák s.r.o. 

3. Zmluvu o poskytovaní služieb – Martoš Andrej SHR Nemčice 

4. Úpravu Sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou  Nitrianska Blatnica    

    na rok 2020 – poplatok za službu fekál 

 

 

 

9. bod  

Záver      

 

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 7. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené. Ďakujem 

Vám za účasť a želám príjemný zbytok večera. 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  30.04.2020 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

                                                            

                                                                                    
 

Mgr. Michal Toman 

                       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Dagmar Pátrovičová                              ....................................... 

 

Mária Hlohovská 

                                                   .................... ..................
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