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Z Á P I S N I C A 

 

z  10. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 23. júna 2016 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 10. plánované zasadnutie 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, otváram 10. plánované zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 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 – A. Stančeková. 

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného plánovaného 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Predkladám návrh programu 

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

dnešné rokovanie. 

 

PROGRAM: 

1.   Otvorenie  

2.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

      3.   Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2016 

      4.   Výročná správa obce za rok 2015 

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

            MF SR č. 517/2001 Z. z. obce Nitrianska Blatnica za rok 2015 

      6.   Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia obce  

            Nitrianska Blatnica za rok  2015 

      7.   Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  

            odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica      

      8.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      9.   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 vytvorenie návrhovej 

komisie, ktorá v prípade potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. 

Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici v tomto 

zložení: 

predseda návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

členovia návrhovej komisie –  Ing. Dagmar Pátrovičová 
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     RNDr. Eduard Kollár      

starosta – má niekto z radov poslancov   pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k zloženiu 

návrhovej komisie? 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 návrhová komisia bola schválená a žiadam jej predsedu a členov, aby 

v prípade potreby začali svoju činnosť.   

Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia určujem: 

1. Peter Grznár 

2. PaedDr. Veronika Michalovičová 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslanec Peter Grznár a p. poslankyňa PaedDr. Veronika Michalovičová 

boli zvolení za overovateľov zápisnice z 10. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej 

Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 13/2016 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

členovia návrhovej komisie –  Ing. Dagmar Pátrovičová 

     RNDr. Eduard Kollár  

2. za overovateľov zápisnice z   10. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 23. júna 2016 poslancov:   

-  Peter Grznár 

-  PaedDr. Veronika Michalovičová 

 

Ďalej si dovolím požiadať  p. poslanca P. Krajčíka a p. poslankyňu M. Hlohovskú, ako 

overovateľov zápisnice z  9.  plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

p. P. Krajčík – vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som prečítal  a na 

znak súhlasu som ju podpísal.  

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

podpísala.  

  

starosta - Teraz pristúpime k 2. bodu programu – kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúceho  zasadnutia OZ –   prosím zástupcu starostu obce, p. poslanca M. Sochu,   

aby Vás v krátkosti poinformoval o stave ich plnenia. 

M. Socha – uznesenia č. 5– 12 zo  9. PZ OZ   sú splnené, alebo sa plnia v súlade so 

stanoveným termínom.   

                 Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  

Kto je za? – 8 
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Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 14/2016 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  z  9. PZ     

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 

   

3. bodom programu je Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 

2016 (mat.č.30) 
  

Podľa ustanovenia § 12 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách:  
Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o 

svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho 

záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky. Údaje na účely 

zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytujú obec a vyšší územný celok 

prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe 

ministerstva financií (ďalej len „rozpočtový informačný systém“).  

Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať do rozpočtového informačného systému 

nasledovné údaje v tomto rozsahu a v týchto termínoch:  

b) upravený rozpočet najneskôr do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po 

mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce alebo vyššieho územného 

celku príslušným podľa osobitných predpisov,  

c) skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru 

rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia. 

 Úprava rozpočtu je spracovaná v zmysle " Smernice o pravidlách rozpočtového procesu obce 

Nitrianska Blatnica".   

  

Úprava rozpočtu sa skladá z nasledovných titulov a finančných čiastok: 

 

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

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca M. Sochu, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala 3. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

Ďalej Vás zoznámim s písomným stanoviskom Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu  – Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách 

územnej samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 3. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2016 podľa predloženého návrhu.  

V rozprave sa p. poslankyňa Ing. D. Pátrovičová informovala o predaji pozemku a p. 

poslankyňa PaedDr. V. Michalovičová o finančnom prenájme na rok 2016.   

starosta -    Do rozpravy sa už nehlási nikto, 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 
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Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 15/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
3. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2016 (mat.č.30) 

4. bodom nášho rokovania je Výročná správa obce Nitrianska Blatnica za rok 2015. 

Povinnosť zostaviť výročnú správu je daná v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení  

neskorších predpisov.   Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú 

účtovnú závierku audítorom.                                

 V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená:                                                        

- Individuálna účtovná závierka obce                                                                                           

- Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy.                                  

Obec má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak vo svojej pôsobnosti má 

zriadenú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu alebo aj má dcérsku účtovnú jednotku – 

obchodnú spoločnosť.                                                                                                               

Pre obce a vyššie územné celky je teda najefektívnejšie zostaviť jednu výročnú správu, ktorá 

v sebe spojí individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu. Súlad výročnej správy 

s účtovnými závierkami musí byť overený audítorom. Ak obec alebo vyšší územný celok 

spojí individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu do jednej, je potrebné 

nezabudnúť na termín najneskoršieho overenia danej výročnej správy daný zákonom 

o účtovníctve. Zákon o účtovníctve zároveň v odseku 3 paragrafu 20 dáva termín, dokedy 

musí byť overený audítorom súlad výročnej správy s účtovnou závierkou, a to do jedného 

roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré bola výročná správa zostavená.            

Výročná správa musí poskytovať verný a pravdivý obraz. Zákon o účtovníctve zároveň 

uvádza informácie, ktoré má výročná správa obsahovať.   Zákon o účtovníctve špecifikuje tie 

informácie, ktoré účtovné jednotky majú, resp. musia uviesť vo výročnej správe. Každá 

účtovná jednotka si ale môže zvážiť, čo by malo byť ešte v jej výročnej správe, a to vzhľadom 

na jej činnosť, ale aj vzhľadom na čitateľov a užívateľov výročnej správy. Pri zostavovaní 

výročnej správy je dôležité uvedomiť si, kto bude jej čitateľom. V prípade obcí, vyšších 

územných celkov by mala byť výročná správa určená predovšetkým ich obyvateľom.  Zatiaľ 

čo informácie uvedené v účtovných závierkach môžu byť pre ekonomicky menej zdatných 

obyvateľov zložité na porozumenie a pochopenie, majú predstavitelia obce a vyššieho 

územného celku možnosť formou výročnej správy prezentovať obyvateľom svoju činnosť 

v prístupnejšej forme. Vždy musí byť ale dodržaný súlad informácií uvedených vo výročnej 

správe s účtovnou závierkou. Zostavenie výročnej správy nemá byť len výsledkom účtovnej 

jednotky obce, resp. VÚC. Práve naopak, ekonomické informácie sú len časťou výročnej 

správy. Vo výročnej správe by mali byť prezentované výsledky činnosti obce vo všetkých 

oblastiach, a to nielen vo finančnom vyjadrení.  

starosta – otváram rozpravu k tomuto bodu, prosím hláste sa do rozpravy.   Najskôr prosím 

spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu, p. poslanca M. Sochu, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Výročnú správu obce na svojom rokovaní dňa 

22.06.2016 a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  
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Ďalej Vás zoznámim s písomným stanoviskom Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu: Komisia prerokovala výročnú správu obce za rok 2015 a skonštatovala, že 

uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce Nitrianska Blatnica vo všetkých 

súvislostiach poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2015 a sú 

v súlade so zákonom o účtovníctve.  Odporúča výročnú správu schváliť. 

 

Do diskusie sa 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. 16/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

   s c h v a ľ u j e 

Výročnú správu obce Nitrianska Blatnica za rok 2015 (mat. č.31)  

 

 

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

v zmysle vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z. z.  za rok 2015 (mat. č.32)  
V zmysle § 18 f ods. 1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Vám predkladám    

odborné  stanovisko hlavného kontrolóra obce p. Oľgu Tomanovú, k hospodáreniu obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2015.  

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 M. 

Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Správu hlavného kontrolóra obce a odporúča ju obecným 

zastupiteľstvom zobrať na vedomie.   

Ďalej Vás zoznámim s písomným stanoviskom Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu: 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 2015 na základe  Plánov práce na I. polrok a  II. polrok 2015, 
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prerokovaných a schválených Obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 151/2014 zo dňa 

10.12.2014 a uznesením č. 26/2015 z 25.06.2015. Vypracované Plány kontrolnej činnosti 

vychádzali z ustanovení zákona  o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.z. a  novely zákona č. 

102/2010 Zb.z., zákona č. 502/2001 Zb.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 2015 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. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 17/2016 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 2015 (mat. č. 32)   

  

6. bodom programu je Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia 

obce Nitrianska Blatnica za rok 2015 (mat. č. 33) 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2015 audítorom. 

Overenie ročnej účtovnej závierky bolo vykonané v zmysle zákona SNR č. 466/2002 Z. Z. 

O audítoroch  a Slovenskej komore audítorov. Audit vykonal  zodpovedný audítor Ing. 

Andrea Pápaiová v časovom období od 06.06. do 13.06.2016. Vedenie obce je zodpovedné za 

zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002 v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, 

implementáciu a zachovanie interných kontrol relevantných pre prípravnú a objektívnu 

prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, ako aj uskutočnenie 

účtovných dokladov primeraných za daných okolností. 

Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú 

situáciu obce Nitrianska Blatnica k 31. decembru 2015 na výsledky jej hospodárenia 

a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.  

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa.   Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. 

poslanca M. Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Správu nezávislého audítora na svojom včerajšom 

zasadnutí a navrhuje obecnému zastupiteľstvu zobrať ju na vedomie. 
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Ďalej Vás zoznámim s písomným stanoviskom Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu:   Správa nezávislého audítora prispela k vykonaniu záverečného auditu  

ročnej účtovnej závierky za rok 2015. Komisia pre ekonomiku, podnikanie  a rozvoj 

cestovného ruchu   odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať ju na vedomie. 

starosta -    Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram.   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. 18/2016 v znení:  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

b e r i e  n a  v e d o m i e   
Správu nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia Obce Nitrianska Blatnica za 

rok 2015 (mat.č.33) 

 

7.bodom nášho rokovania je Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica (mat. č. 34) 

Dňom 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Podľa nového zákona o odpadoch zodpovednosť za nakladanie s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce 

Nitrianska Blatnica, zostáva aj naďalej v kompetencii obce. Zákon o odpadoch okrem celého 

radu dôležitých povinností pre obec prináša aj zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 

ktorej cieľom je prenesenie časti zodpovednosti na výrobcov vyhradených výrobkov a 

odbremenenie obce vo vzťahu k nakladaniu s vyhradenými prúdmi odpadov (zjednodušene 

elektroodpad, batériový odpad, odpady z obalov, vozidlá, pneumatiky a odpad z neobalových 

výrobkov). O vytriedený odpad sa majú postarať novovytvorené organizácie zodpovednosti 

výrobcov (ďalej len „OZV“). Obec je povinná oddeliť náklady na činnosti nakladania s 

odpadom, ktoré znáša obec od nákladov na činnosti nakladania s odpadom, ktoré znášajú 

výrobcovia vyhradených výrobkov prostredníctvom OZV - obec Nitrianska Blatnica 

podpísala zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PACK, a.s.. Zmena 

nastala aj v zbere drobných stavebných odpadov v obci, ktoré sa povinne už zbierajú v rámci 

tzv. množstvového zberu. Obec Nitrianska Blatnica je povinná prijať všeobecné záväzné 

nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, vytriedenými 

zložkami komunálneho odpadu s požiadavkami nového zákona o odpadoch najneskôr do 30. 

júna 2016. Zákon o odpadoch taxatívne upravuje, čo má obec vo všeobecne záväznom 

nariadení regulovať. Toto všeobecne záväzné nariadene upravuje podrobnosti o nakladaní so 

zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, spôsobe zberu a prepravy 

komunálnych odpadov, nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, spôsobe a 

podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, spôsobe zberu objemného odpadu a 

odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, spôsobe nahlasovania nezákonne 

umiestneného odpadu, prevádzkovaní zberného dvora, spôsobe zberu drobného stavebného 

odpadu a dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad. Predkladaný návrh „nového“ VZN oproti „starému“ VZN 

obce Nitrianska Blatnica č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi   podrobnejšie definuje: - program odpadového hospodárstva, - systém 
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triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 

prúdu odpadu (elektroodpad, odpady z obalov a neobalov) a jeho financovanie, - systém 

nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, biologicky 

rozložiteľnými odpadmi, nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami a 

odpadovými pneumatikami, - postup v prípade nezákonne umiestneného odpadu na 

nehnuteľnosti, - priestupky a sankcie za porušenie VZN a výšku pokuty. Predložený materiál 

bol prerokovaný v komisii RR, výstavby a životného prostredia  a v obecnej rade. 

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

a internetovej stránke obce od 07.06.2016 do 23.06.2016. Do zápisnice na Obecnom úrade 

neboli uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

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

zoznam prihlásených. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. 

poslanca Michala Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

p. M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť 

v predloženom znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie RR, výstavby a ŽP, p. poslanca Petra Grznára, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

p. P. Grznár – Komisia RR, V a ŽP prerokovala návrh VZN o odpadoch a skonštatovala, že 

návrh je po obsahovej stránke v súlade so  zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Vymedzuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy 

komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych 

odpadov, o spôsobe nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a drobnými 

stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov.   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. 1/2016 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 19/2016 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 1/2016 

 

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. 1/2016– O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Nitrianska Blatnica (mat. č. 34) 

 

8. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. V tomto bode Vám predkladám 

na prerokovanie a vedomie nasledujúce materiály: 

 

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 14  –  21/2016 

2.  Aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska Blatnica (mat. č. 35)   
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3.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2015  

     (mat. č.34) 

4.  Návrh Riaditeľstva ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica na počet otváraných tried v ŠR 2016/17 

5.  Návrh na schválenie počtu prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ a do MŠ  

6.  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR na rok 2016 č. MK- 235/2016/1.1  

7.  Zápis z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica 

8.  Poďakovanie Farského úradu za poskytnutú dotáciu 

 

starosta – otváram diskusiu, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, prosím hláste 

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

 

 V diskusii vystúpili s pripomienkami a návrhmi nasledovní poslanci a občania obce: 

- p. poslanec RNDr. E. Kollár navrhol doriešiť vlhkosť na NBD a objednať termokameru; 

- p. poslanec J. Hudeček navrhol odvysielať reláciu v miestnom rozhlase o zákaze voľného   

  pohybu psov, doriešiť opravu miestnych komunikácií a dolnej autobusovej zastávky; 

- p. poslankyňa M. Hlohovská navrhla vymeniť oplotenie areálu MŠ.  

- starosta obce reagoval a odpovedal na znesené pripomienky a návrhy. 

starosta : Do diskusie sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram a  prosím predsedu 

návrhovej komisie p. J. Hudečka, aby predniesol  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. 20/2016 v znení: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

1. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2016   

    (mat. č.36)   

2.  Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR na rok 2016 č. MK- 235/2016/1.1  

3.  Zápis z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica 

4.  Poďakovanie RKC – Farnosť Nitrianska Blatnica za poskytnutú dotáciu 

 

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 14 – 21/2016    

2.  Aktualizáciu Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska Blatnica 

3.  Počet otváraných tried v ŠR 2016/17 v ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica 

4.  Počet prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ a detí do MŠ 

5.  Finančný lízing na obstaranie fekálneho prívesu v hodnote cca 18.000,- € 

      

 

     c)  o d p o r ú č a   

 1. Riešiť vlhkosť v horných podlažiach nájomných bytových domov 

 

 

9 bod  
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Záver      

 

starosta – keďže sme vyčerpali vstupy v rámci bodu Rôzne, uzatváram tento bod. Viac bodov 

programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, že sme ukončili 10. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Ďakujem Vám za účasť 

a prajem vám príjemný zbytok večera.   

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  24.06.2016 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

 

 

              Mgr. Michal Toman 

                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

   Peter Grznár                                                             ....................................... 

  

             PaedDr. Veronika Michalovičová                            ...................................... 


