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Z Á P I S N I C A 

 

z  11. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 22. septembra 2016 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   11. 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 11. 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 – PaedDr. V. Michalovičová - PN       

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 IV. úpravu rozpočtu na rok 2016 

4. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2016  

      5.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

            Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2015/2016 

6. Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl   

 a školských zariadení na území Obce Nitrianska Blatnica  

      7.   Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ           

      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 podľa potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. 

Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica v tomto 

zložení: 

predseda návrhovej komisie –  Mária Hlohovská 

 členovia návrhovej komisie –  Ing. Dagmar Pátrovičová  

     Patrik Krajčík      



 2 

starosta – má niekto z radov poslancov Obecného zastupiteľstva 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 plánovaného zasadnutia určujem: 

      1.   RNDr. Eduard Kollár 

2. Michal Socha 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslanec RNDr. E. Kollár a p. poslanec M. Socha   boli zvolení za 

overovateľov zápisnice z   11. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 21/2016 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda návrhovej komisie –  Mária Hlohovská 

    členovia návrhovej komisie –  Ing. Dagmar Pátrovičová 

     Patrik Krajčík 

2. za overovateľov zápisnice z  11. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 22. septembra 2016 poslancov:   

 RNDr. Eduard Kollár  

 Michal Socha 

 

Ďalej si dovolím požiadať   p. poslankyňu PaedDr. V. Michalovičovú a p. poslanca   P. 

Grznára, ako overovateľov zápisnice z 10. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Nitrianskej Blatnici aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

p. PaedDr. V. Michalovičová – PN 

p. P. Grznár – vážený p. starosta, ja som zápisnice preštudoval  a na znak súhlasu som ju 

podpísal.  

  

 

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

z predchádzajúceho zasadnutia OZ– prosím HK obce, p. Oľgu Tomanovú,   aby Vás 

v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

p. O. Tomanová: Uznesenia č. 13 - 20/2016 z   10. plánovaného zasadnutia OZ sú splnené, 

alebo sa plnia v súlade so stanoveným termínom.  

 starosta - Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  
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Kto je za? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 22/2016 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení   z 10. PZ OZ v Nitrianskej Blatnici zo dňa 23. júna 2016   

 

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

2016 (mat.č.37) 

 
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 predložených 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 4. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

poslankyňu A. Stančekovú, aby Vás zoznámila so stanoviskom komisie k predloženému 

návrhu: 

p. A. Stančeková  – Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách 

územnej samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 4. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2016 podľa predloženého návrhu.  

V rozprave     

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. 



 4 

Kto je za? – 8  

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 23/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
4. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2016 (mat.č.37) 

 

 

4. bodom programu je   Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2016 (mat. č.38) 

 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec 

Nitrianska Blatnica zostavila rozpočet na rok 2016 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 je zostavený 

a schválený ako prebytkový. 

 Obec pri vedení účtovníctva postupuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  v zmysle Opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení ďalších opatrení.  

Predkladaný materiál sprehľadňuje a dokumentuje stav hospodárenia obce Nitrianska 

Blatnica vyjadrených v tabuľkovej forme príjmov a výdavkov v znení funkčnej 

a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2016 

a jeho jednotlivých úprav a súčasne podľa skutkového stavu k 30. júnu 2016.   Hodnotenie 

rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

Hlavný zdrojom príjmu obce je v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  výnos dane 

z príjmov fyzických osôb. Ďalším zdrojom je príjem z miestnych daní v zmysle zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daň za jadrové zariadenie, príjmy z prenájmu 

nehnuteľného majetku a príjmy z prenájmu prostriedkov ako i iné poplatky v zmysle prijatých 

všeobecne-záväzných nariadení obce. 

Výdavky schváleného rozpočtu obce zahŕňajú výdavky potrebné na zabezpečenie 

plynulého chodu obce, výdavky na krytie prenesených a originálnych kompetencií obcí 

v zmysle zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. 

Rozpočet obce bol schválený na 7. zasadaní OZ Nitrianska Blatnica dňa 10.12.2015 

uznesením č. 36/2015.  
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 Schválený rozpočet bol upravovaný k 30.6.2016: 

- I. úprava – uznes. č. 4/2016 zo dňa 10.2.2016, schválená na 8. zasadaní OZ 

- II. úprava – uznes. č. 7/2016 zo dňa 14.4.2016, schválená na 9. OZ 

- III. úprava – uznes. č. 8/2016 zo dňa 23.6.2016, schválená na 10. OZ. 

 

Bežné príjmy obce sú k 30.6.2016 splnené na 57 %, kapitálové príjmy a príjmové finančné 

operácie sú splnené na 100 %, Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie sú splnené na 67 %. 

Celkovo sa rozpočet príjmov k 30.6.2016 plní na 67 %. 

Bežné výdavky sú plnené na 47 %, kapitálové výdavky boli úpravou vynulované 

a výdavkové finančné operácie sa plnia na 47 %. Čo sa týka celkových výdavkov, plnenie 

bolo k 30.6. 2016 na 49 %.  

  

  

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

uzavrieť zoznam prihlásených. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu 

obce p. poslanca M. Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k hospodáreniu obce za I. 

polrok 2016. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Rozbor hospodárenia za I. polrok 2016   a odporúča ho 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

 starosta: Prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného 

ruchu, p. Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

Pani A. Stančeková: Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2016 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor hospodárenia za I. polrok  bol vykonaný 

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

súvislostiach finančnú situáciu obce Nitrianska Blatnica k 30.06.2016. Komisia prerokovala 

rozbor  na svojom zasadnutí dňa 20.9.2016. 

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

navrhuje obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za I. polrok 2016 

s výrokom: 

„hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

  

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. 24/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
hospodárenie obce za I. polrok 2016 bez výhrad 
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5. bodom nášho rokovania je Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2015/2016 (mat. č.39) 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení riaditeľka 

Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce predložila v termíne 

do 30. septembra 2015 obecnému zastupiteľstvu správu o úrovni výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Na základe zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v 

znení neskorších predpisov je obec povinná vytvárať podmienky na zabezpečenie výchovy a 

vzdelávania a vydávať pedagogicko-organizačné pokyny, v ktorých určuje hlavné úlohy a 

priority na príslušný školský rok.  

Obec na základe predloženej správy o úrovni výchovnovzdelávacieho procesu na základnej 

škole s materskou školou a školských zariadeniach každoročne analyzuje a kontroluje plnenie 

vytýčených cieľov a stanovuje nové úlohy pre školu a školské zariadenia v svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Konečným cieľom je vybudovať modernú, dobre organizovanú, 

efektívnu a úspešnú školu a školské zariadenia, orientované na žiaka, podporujúce jeho 

tvorivosť, aktivitu a rozvíjajúce kľúčové kompetencie tak, aby úspešne pokračovali v štúdiu 

na stredných alebo odborných školách. 

 

Správa musí obsahovať všetky požadované údaje v zmysle znenia vyhlášky a údaje musia byť 

pravdivé. Správu prerokúva riaditeľka školy v pedagogickej rade, predkladá orgánu školskej 

samosprávy (rade školy)   a dáva na schválenie zriaďovateľovi.  Povinnosťou školy je 

zverejniť správu najneskôr do 31. decembra na mieste dostupnom pre žiakov, rodičov 

i verejnosti, čo otvára priestor pre verejnú kontrolu práce školy, stáva sa zdrojom informácií 

pre budúcich žiakov a ich rodičov a konkurenciu. 

   Teraz prosím   riaditeľku  ZŠ s MŠ p. Mgr. Danielu Páleníkovú,  aby Vás v stručnosti 

zoznámila s obsahom správy. 

(pozri Správa...) 

starosta – Ďakujem p. riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. D. Páleníkovej za prednesenie správy a 

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

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

predniesol   stanovisko Obecnej rady k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2015/2016. 

 - M. Socha: Obecná rada prerokovala Správu a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť 

s navrhovaným uznesením. 

Taktiež prosím predsedníčku Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru p. poslankyňu M. 

Hlohovskú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 - p. M. Hlohovská: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2015/2016 je spracovaná v súlade 

s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

Komisia v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky a odporúčania rady školy navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu správu schváliť a prijať navrhované uznesenie. 

 

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. 

http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
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Uznesenie prijaté pod č. 25/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

 s c h v a ľ u j e   
 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Nitrianska Blatnica v školskom roku 2015/2016 (mat. č.39) 

  

 6. bodom programu je Návrh VZN   o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce  Nitrianska Blatnica (mat. č. 40). 
 

 V súlade s ustanoveniami § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami §-ov 20, 28, 114 a 140 Zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,Vám 

predkladám na prerokovanie a schválenie návrh VZN  –  o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce  Nitrianska 

Blatnica 

V nadväznosti na  § 28, § 49, § 140 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa poplatky za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí 

a poskytnutie stravy v školskej jedálni upravujú Všeobecne záväzným nariadením obce.   

     Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka uvedené v návrhu VZN sú 

stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.   Zákonný zástupca dieťaťa alebo 

žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami 

bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. 

Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15 -18/19 ročných zverejnených vo finančných pásmach a úhrada sa realizuje 

podľa Zákonníka práce s čiastočnou úhradou režijných nákladov. 

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

a webovom sídle obce od 07.09.2016. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli uplatnené 

žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

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

sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. Opäť 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 Návrh VZN a odporúča ho obecnému zastupiteľstvu 

schváliť v predloženej podobe. 

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

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

materiálu. 

p. A. Stančeková – Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu, 

prerokovala predložený návrh a skonštatovala, že je spracovaný v súlade so zák. č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť. 
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starosta - Do rozpravy sa nikto ďalej nehlási, 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. 2/2016 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 26/2016 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 2/2016 

 

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. 2/2016 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení na území Obce  Nitrianska Blatnica (mat. č. 40). 

7. bodom nášho rokovania je Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady 

školy pri ZŠ s MŠ (mat. č.41) 

Štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Nitrianskej 

Blatnici sa skončí 30.10.2016. Uplynutím funkčného obdobia rady školy zaniká členom 

členstvo v rade školy. Výzvu na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ na ďalšie funkčné 

obdobie pre skupinu pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov 

vykonala a zverejnila obec Nitrianska Blatnica v septembri 2016. V tejto výzve obec určila, 

že zloženie rady školy bude: 

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných 

zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 

alebo školského zariadenia a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Voľby členov rady 

školy pre skupiny volených zástupcov zabezpečí riaditeľka školy. Štyroch zástupcov na 

ďalšie funkčné obdobie deleguje zriaďovateľ. 

Pre ďalšie funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ navrhujem obecnému   

zastupiteľstvu delegovať 3 poslancov: RNDr. Eduarda Kollára, PaedDr. Veroniku 

Michalovičovú a Ing. Dagmar Pátrovičovú. 

Ďalej navrhujem delegovať do rady pracovníčku obecného úradu Helenu Horváthovú, ktorá 

vykonáva administratívne činnosti súvisiace so zriaďovateľskou funkciou obce v oblasti 

školstva na obecnom úrade. Všetci navrhovaní kandidáti s návrhom na delegovanie súhlasili. 

Na zabezpečenie funkčnej rady školy je potrebné delegovať do rady školy štyroch zástupcov 

zriaďovateľa. 

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

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

predniesol   stanovisko Obecnej rady k návrhu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do 

Rady školy pri ZŠ s MŠ 
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 - M. Socha: Obecná rada prerokovala Návrh na svojom zasadnutí dňa 21.09.2016 a odporúča 

ho obecnému zastupiteľstvu schváliť s navrhovaným uznesením. 

Taktiež prosím predsedníčku Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru p. poslankyňu M. 

Hlohovskú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 - p. M. Hlohovská: Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

je predložený v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. 

Komisia   navrhuje obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť a prijať navrhované uznesenie. 

 

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? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 1 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 27/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

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

dôvodovú správu k návrhu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

   

b) d e l e g u j e 

na nasledujúce funkčné obdobie do Rady školy pri ZŠ s MŠ: RNDr. Eduarda Kollára, PaedDr. 

Veroniku Michalovičovú, Ing. Dagmar Pátrovičovú a Helenu Horváthovú 

 

8. bodom   je bod rôzne a interpelácie poslancov. V tomto bode Vás najskôr zoznámim 

s rozpočtovými opatreniami obce od posledného zasadnutia OZ a potom Vám predložím na 

vedomie a prerokovanie aktuálne zmluvy, žiadosti, informácie, návrhy a opatrenia obecného 

úradu.   

1.  Rozpočtové opatrenia č. 22 – 31/2016 

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

3.  Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu na podporu           

     zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Nitrianska Blatnica osadením meračov   

     rýchlosti motorových vozidiel pre rok 2016 

4.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde 

5.   Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry - NSK 

6.   Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu – NSK 

7.   Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na obnovu NKP na území nitrianskeho  

      kraja                                                                                                                                             

8.  Žiadosť o predĺženie limitu a obdobia kontokorentného úveru 

9.   Oprava miestnej komunikácie MK 487/2, 1595 – havarijný stav   
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starosta – otváram diskusiu, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, prosím hláste 

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  

V diskusii vystúpili poslanci a občania obce k aktuálnym problémom života obce a poukázali 

na potrebu ich okamžitého riešenia, predovšetkým realizovať opravu miestnych komunikácií.  

- starosta obce reagoval na vznesené podnety a odpovedal na položené otázky.  

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

návrhovej komisie p. poslankyňu Máriu Hlohovskú, 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. 28/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

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

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

2. Objednávku na opravu miestnej komunikácie MK 487/2, 1595 – havarijný stav 

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia č. 22 - 31/2016 

2.  Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu na podporu           

     zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Nitrianska Blatnica osadením meračov   

     rýchlosti motorových vozidiel pre rok 2016 

3.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde 

4.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry - NSK 

5.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu – NSK 

6.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na obnovu NKP na území nitrianskeho  

     kraja  

   

c) s ú h l a s í  

1.   s predĺžením splatnosti poskytnutého kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške   

      76 000,- € do 31.10.2017 

 

 

 

7. bod  

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 11. 

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

a prajem vám príjemný zbytok večera.     
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V Nitrianskej Blatnici,  23.09.2016 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Michal Socha                                                            ....................................... 

     

 

RNDr. Eduard Kollár                                                 ..................................... 

 

 

 

 

 


