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Z Á P I S N I C A 

 

z  13. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 23. februára 2017 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 13. 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, otváram 13. plánované zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, na ktorom Vás všetkých srdečne vítam. 

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 7 poslancov, to znamená, 

že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 2 -  RNDr. Eduard Kollár – RD;  

                                              PaedDr. Veronika Michalovičová - PN     

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného riadneho 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 I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2017 

4.   Návrh Záverečného účtu a rozboru hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za   

      rok 2016 

5.   Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2016 

6.   Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2017 

7.   Návrh programu Dní obce Nitrianska  Blatnica - „Svätojurajské hody 2017“   

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? - 7 

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 –  Michal Socha 

     Peter Grznár       
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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? - 7 

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. Ing. Dagmar Pátrovičová 

2. Patrik Krajčík 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Ing. Dagmar Pátrovičová  a p. poslanec Patrik Krajčík boli 

zvolení za overovateľov zápisnice z    13. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 01/2017 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 –  Michal Socha 

     Peter Grznár 

2. za overovateľov zápisnice z    13. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v  

Nitrianskej Blatnici zo dňa 23. februára 2017 poslancov:   

1. Ing. Dagmar Pátrovičová 

2. Patrik Krajčík 

 

starosta: Ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu Alenu Stančekovú a p. poslanca Jozefa 

Hudečka ako overovateľov zápisnice zo 12. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici zo dňa 08.12.2016, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

p. Alena Stančeková – vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som 

podpísala. Je napísaná v súlade s priebehom rokovania. Ďakujem.   

 

p. Jozef Hudeček – vážený p. starosta ja som zápisnicu preštudoval  a na znak súhlasu som ju 

podpísal. 

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

z predchádzajúcich zasadnutí OZ– prosím hlavnú kontrolórku obce, p. O. Tomanovú, aby Vás 

v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

p. O. Tomanová: Uznesenia č. 29  – 35/2016 z   12.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 

08.12.2016 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. 



 3 

Kto je za? – 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 02/2017 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 12.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2016   

 

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

2017 (mat.č.48) 

 
V rámci 1. úpravy rozpočtu obce Nitrianska Blatnica   na rok 2017, ktorý bol schválený dňa 

8.12.2016 pod uznesením č. 31/2016 navrhujem vykonať nasledovné zmeny: 

  

Príjmová časť: 

 Bežné príjmy 

111 Daň z príjmov fyzických osôb  z 360.000 € na výšku 381.808 €, čo sa jedná o navýšenie 

o 21.808 €. Keďže informácie o východiskových štatistických údajov a rozpočtované podiely 

obcí z dani z príjmov pre rok 2017 neboli v čase schvaľovania rozpočtu zverejnené na stránke 

Ministerstva financií SR, do návrhu rozpočtu pre rok 2017 sa stanovila predpokladaná výška. 

312 Transfery v rámci verejnej správy –  Schválený bol rozpočet vo výške  326.650 €, návrh 

na úpravu rozpočtu o 29.496 €, čím dôjde k úprave na 356.146 €. 

navýšenie sa týka: 

- transferu na normatívne finančné prostriedky na školu 

- transfer na lyžiarsky výcvik 

- transfer na školu v prírode. 

 

 kapitálové príjmy – nevyžadujú úpravu rozpočtu 

 príjmové finančné operácie nevyžadujú úpravu rozpočtu 

Výdavková časť: 

 Bežné výdavky 

Navýšenie rozpočtu sa týka kapitoly Vzdelávanie, kde sú premietnuté výdavky vo výške 

navýšeného rozpočtu v príjmovej časti 312 – Transfery v rámci verejnej správy. Čiže finančné 

prostriedky, ktoré sme v príjmovej časti navýšili o 29,496 € sú premietnuté v časti výdavkovej 

vo vzdelávaní v plnej výške. 

 Kapitálové výdavky 

Navrhujeme navýšenie výdavkov v kapitálovej časti z dôvodu zaobstarania kamerového 

systému na zberný dvor vo výške 816 €. 

 Výdavkové finančné operácie – nevyžadujú úpravu rozpočtu. 

Celkové príjmy budú rozpočtom upravené na výšku 1.672.447 €, výdavky na výšku 

1.672.447 €, čo  predstavuje prebytok rozpočtu vo výške 30.726 €. Uvedený prebytok 
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bude použitý tak, ako bolo povedané pri schvaľovaní rozpočtu na krytie vlastných zdrojov 

k podaným a schváleným projektom. 

   

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 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 2017 podľa predloženého návrhu.“ 

V rozprave vystúpili s pripomienkami a otázkami k úprave rozpočtu poslanci:   

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? – 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 03/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2017 (mat.č.48) 

 

4. bodom programu je Návrh Záverečného účtu a rozboru hospodárenia obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2016 (mat. č. 49) 

V súlade s ustanoveniami Zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách predkladám OZ 

na prerokovanie Návrh Záverečného účtu a rozbor hospodárenia obce Nitrianska 

Blatnica za rok 2016 (mat. č. 49) 

Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka obce. Účtovná závierka 

musí byť zostavená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/25755/2007-31. 

Návrh záverečného účtu obce prerokúva a schvaľuje obecné zastupiteľstvo  v zmysle § 11 

ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom platí (§ 16 ods. 12 zákona 

č. 583/2004 Z. z.), že návrh záverečného účtu sa prerokuje v obecnom zastupiteľstve 

najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, teda najneskôr do konca júna 

roku 2017. 

  

Prerokovanie záverečného účtu obce sa podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.) uzatvára 

jedným z týchto výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

 

Záverečný účet obce obsahuje: 

1. Rozpočet na rok 2016 – čiže informácie o schválenom a upravenom rozpočte. 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7473
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-12
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-12
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-10
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 – rozbor príjmov podľa jednotlivých kategórií. 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 – rozbor výdavkov podľa funkčnej klasifikácie. 

4. Tvorbu schodku / prebytku rozpočtového hospodárenia - v záverečnom účte sú 

uvedené dve metodiky tvorby zostatku alebo prebytku rozpočtového hospodárenia. 

Prvým prepočtom je prepočet platný pre tvorbu fondu rezervného, kde podľa 

jednotlivých  príjmov a výdavkov po odpočítaní a vylúčení jednotlivých položiek  

rozpočtové hospodárenie za rok 2016 končí schodkom vo výške -33.636,56 €. 

Z uvedeného dôvodu obec nebude za rok 2016 tvoriť rezervný fond. Druhou 

metodikou je stanovenie prebytku alebo schodku rozpočtu   podľa ESA 95, kde oproti 

predchádzajúcej metodiky do zisťovania vchádza aj stav pohľadávok a záväzkov obce. 

Uvedená metodika má len informatívny charakter. 

5. Tvorbu a použitie rezervného a sociálneho fondu – rezervný fond vzniknutý v roku 

2015 nebol v priebehu roka 2016 čerpaný. Sociálny fond bol použitý v súlade so 

zákonom na krytie nákladov na stravovanie zamestnancov. 

6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2016 – vychádza z výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 

01, ktorý bol zostavený k 31.12.2017.  

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 – podáva sa informácia o úverovej 

zadlženosti. Obec k 31.12.2016 eviduje nesplatený kontokorentný úver vo výške 

23.751,16 € a úvery voči ŠFRB v celkovej výške 995. 354,69 €.  Ďalej sa v prehľade 

môžete dočítať o záväzkoch voči dodávateľom (jedná sa o faktúry za december, ktoré 

boli zaplatené v januári 2017),  záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho 

zabezpečenia a daňovému úradu, ktoré súvisia so mzdami sa december 2016. 

8. Finančné usporiadanie – zobrazuje výšku poskytnutej dotácie jednotlivým subjektov. 

Ďalej obsahuje táto časť prehľad o bankových účtoch obce a ich zostatkoch 

k 31.12.2016. 

9. Návrh na uznesenie -  keďže návrh záverečného účtu obsahuje predpísané údaje, 

navrhujem aby obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Nitrianska 

Blatnica a celoročné hospodárenie obce Nitrianska Blatnica bez výhrad. 

 

Finančnú a majetkovú bonitu obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči 

výsledkom okresu a kraja každoročne hodnotí Národné informačné stredisko Slovenskej 

republiky. Vykonali   analýzu 2926 obcí SR  a naša obec bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa 

môže zaradiť medzi 30,28% obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj 

majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania 

výsledkov projektov realizovaných z financií eurofondov. 

 

Hlavnou úlohou hodnotenia je poskytnutie námetov obci či mestu pre zlepšenie finančného 

resp. majetkového riadenia a samozrejme pozitívne výsledky hodnotenia sú zároveň 

dokladom dobrej finančnej a majetkovej politiky a zároveň aj regionálnym marketingovým 

nástrojom manažmentu. Zároveň tieto relevantné údaje a hodnotenia o hospodárení poskytuje 

NIS SR širokej verejnosti a štátnym inštitúciám. 

 Naša samospráva prešla prísnym hodnotením a bude zverejnená na stránkach Národného 

informačného strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva v hospodárskom registri 

subjektov. Pri našej obci bude aj  komentár za akých podmienok sme prešli hodnotením, a že  

obec získava Pečať rozvoja obcí a miest 2016. Hodnotiaci systém využíva štátna správa, 

finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na 

preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Pečať nemá časové 

obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo. 
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NIS SR nám doručilo  aj protokol o získaní pečate rozvoja a aj samotnú pečať rozvoja 

v grafickej podobe, ktoré môžeme využiť na marketingové účely. 

Používaním  pečate Rozvoja obcí a miest 2016: 

- potvrdzujeme  výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, 

prosperitu a finančnú stabilitu 

- je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, 

investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou 

- pečať Rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné 

inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny 

fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí 

- podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov vidia, že sa môžu na podnik 

s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou 

pôjdu do rizika 

  

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

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

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala záverečný účet a rozbor hospodárenia za rok 2016   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 

2016 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor 

hospodárenia za rok 2016  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. 2016.   

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

navrhuje obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2016 

s výrokom: 

„hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

V rozprave vystúpili s pripomienkami a otázkami k rozboru hospodárenia poslanci:  

- p. poslanec P. Grznár sa informoval o zúčtovaní dotácie OFK; 

- p, poslanec J. Hudeček sa informoval o uhradení pohľadávok zo strany fyzických 

a právnických osôb voči obci za minulý rok. 

  

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? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 
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Uznesenie prijaté pod č. 04/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s c h v a ľ u j e   
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

 

  

5. bodom programu je Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2016 

(mat. č. 50) 

 

 Na základe Príkazového listu starostu obce Nitrianska Blatnica a v  zmysle zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 29 a 30 pracovníčky Obecného úradu v Nitrianskej Blatnici 

vykonali dokladovú inventarizáciu aktív a pasív a inventarizáciu pohľadávok a záväzkov. 

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.  Inventarizáciu účtovná jednotka vykonala ku 

dňu 31.12.2016, kedy  zostavuje riadnu účtovnú závierku.  Pri hmotnom majetku okrem zásob 

a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej 

lehote, ako je ustanovená v zákone podľa odseku 2, § 29, ktorá však nesmie prekročiť 

obdobie štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Z vykonanej dokladovej inventarizácie bola zhotovená správa inventarizačnej komisie 

o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov formou preskúmania jednotlivých účtov 

a porovnaním na výkaz Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01, ktorý je súčasťou ročnej uzávierky. 

Porovnaním jednotlivých účtov neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a zostatky na 

účtoch súhlasia so stavom vykazovaným v hlavnej knihe obce Nitrianska Blatnica. 

 

  

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

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

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha:  Obecná rada prerokovala inventarizáciu majetku obce k 31.12.2016 

a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

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

materiálu. 

p. A. Stančeková: „Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2016 bola 

vykonaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v platnom znení v súlade s  § 29 

a 30 o vykonaní ročnej inventarizácie majetku a záväzkov obce Nitrianska Blatnica.  

Komisia skonštatovala, že ročnou inventarizáciou overila obec stav majetku, záväzkov, 

obecných fondov v účtovníctve či zodpovedá skutočnosti a odporúča ju obecnému 

zastupiteľstvu 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? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 
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Uznesenie prijaté pod č. 05/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s c h v a ľ u j e   

Inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2016 

 

6. bodom rokovania je Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2017 (mat. č. 51) 

V súlade s Rokovacím poriadkom OZ v Nitrianskej Blatnici  predkladám OZ   návrh 

Rámcového plánu práce OZ na rok 2017 na prerokovanie a schválenie   

 

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

sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.   

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? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 06/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

S c h v a ľ u j e 

Rámcový plán práce OZ na rok 2017  

 

7. bodom rokovania je Návrh Programu Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské 

hody 2017“ v dňoch 28.04. - 30.04.2017  (mat. č. 52) 

  

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

  Opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. zástupcu starostu M. Sochu, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Návrh programu   a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu 

schváliť.  

Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru, aby predniesla 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

M. Hlohovská: Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru prerokovala Návrh programu 

Dní obce na svojom zasadnutí   a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu taktiež schváliť.   

   

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

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy do návrhu uznesenia, budeme hlasovať 

o materiáli ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 
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Uznesenie prijaté pod č. 07/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici   

s c h v a ľ u j e  
Program Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské hody 2017 v dňoch 28.04. - 

30.04.2017  (mat. č. 52)   

 

8. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

 starosta : V tomto bode Vám predkladám na prerokovanie a vedomie nasledujúce materiály: 

 

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 42 – 44/2016 a 1 – 10/2017 

 2.  Povinné preskúmanie „Územného plánu obce Nitrianska Blatnica  

 3.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie –   

      Územný plán obce Nitrianska Blatnica – Z a D č. 1 

 4.  Žiadosť odkúpenie  nehnuteľného majetku obce – pozemok parc. č. 1554/1 záhrady  

      o výmere 1221 m2 – Ján Lakata, Nitrianska 279/45, Radošina 

5. Žiadosť odkúpenie  nehnuteľného majetku obce – novovytvorená KNC parc. č. 470/5 

ostatné plochy  o výmere 83 m2 – Jozef Funta a manž. Zuzana Nitrianska Blatnica č. 470 

 

 V diskusii a interpelácii poslancov vystúpili viacerí poslanci a prítomní občania obce, ktorí 

navrhli riešiť a realizovať aktuálne problémy na viacerých úsekoch života obce, 

predovšetkým v oblasti bezpečnosti cestnej prevádzky, stavu miestnych komunikácií 

a chodníkov pre peších, verejnej zelene, zabezpečenia nájomných bytových domov 

a školských budov. Pán poslanec J. Hudeček sa informoval o pokračovaní opravy výtlkov na 

miestnych komunikáciách a navrhol upraviť hodinovú sadzbu za nájom telocvične. Pán 

poslanec P. Grznár sa informoval o dotácii na kamerový systém, pani poslankyňa M. 

Hlohovská upozornila na potrebu vyčistenia parkiet v MŠ, na nerovnosti na chodníkoch pre 

peších, nedostatočné kapacity predajní potravín a špatnú počuteľnosť miestneho rozhlasu. 

Taktiež informovala OZ o obsahu prvého čísla Blatnických novín, programe osláv 

oslobodenia obce a navrhla oslavy Dňa detí organizovať o týždeň skôr.  

Starosta obce zoznámil ešte prítomných so stavom žiadostí o pridelenie NFP na rekonštrukciu 

školských budov a  reagoval na znesené pripomienky a návrhy. 

  

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

predsedníčku návrhovej komisie p. poslankyňu Hlohovskú, aby predniesla návrh uznesenia 

z bodu rôzne. Budeme hlasovať o návrhu ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 08/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

    Oznámenie o povinnom preskúmaní „Územného plánu obce Nitrianska Blatnica  
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b)  s c h v a ľ u j e  

 1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 42 – 44/2016 a 1 – 10/2017 

 2.  Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie –   

      Územný plán obce Nitrianska Blatnica – Z a D č. 1 

 3.  Predaj    pozemku KN C parc. č. 1554/1 záhrady,  výmery 1221 m2 v celosti podľa §  

      9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu osobitného zreteľa Jánovi Lakatovi,  

      bytom Nitrianska 279/45,Radošina za kúpnu cenu 10.000,- EUR,    

      stanovenú  znaleckým posudkom č. 9/2017, znalec Ing. Igor Šinský, o čom rozhodlo   

      obecné zastupiteľstvo dňa 23.02.2017 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

      Zámer previesť majetok týmto spôsobom obec zverejnila na svojej úradnej tabuli od   

      28.09.2012 a na svojej internetovej stránke www. nitrianskablatnica.sk. 

 4.  Predaj      časti pozemku KN C parc. č. 470/1 ostatné plochy, o výmere 83 m2, ktorá bola   

      odčlenená GP č.48243337-074/2016  zo dňa 26.08.2016 do novovytvorenej KN C par. č.   

      470/5  v celosti podľa § 9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu osobitného   

      zreteľa Jozefovi Funtovi a manž. Zuzane bytom Nitrianska Blatnica č. 470  za kúpnu cenu   

      700,- EUR, stanovenú  znaleckým posudkom č. 9/2017, znalec Ing. Igor Šinský,    

      o čom rozhodlo obecné zastupiteľstvo dňa 23.02.2017 trojpätinovou väčšinou všetkých   

      poslancov.  

      Zámer previesť majetok týmto spôsobom obec zverejnila na svojej úradnej tabuli od   

      28.09.2012 a na svojej internetovej stránke www. nitrianskablatnica.sk.   

   

  

c)  s ú h l a s í  

      so záväzkom obce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej   

      dokumentácie - „Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Nitrianska Blatnica“,  

      potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

 

 

9. bod  

Záver      

 

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 13. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené. Ďakujem 

Vám za účasť a želám príjemný zbytok večera. 

 

V Nitrianskej Blatnici,  24.02.2017 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Patrik Krajčík                                                                           ............................................ 
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