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Z Á P I S N I C A 

 

zo  14. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 25. mája 2017 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 14. 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 14. plánované zasadnutie 

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

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 9 poslancov, to znamená, 

že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 0. 

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 II. úpravu rozpočtu na rok 2017 

      4.   Výročná správa obce za rok 2016 

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

            MF SR č. 517/2001 Z. z. obce Nitrianska Blatnica za rok 2016 

      6.   Návrh aktualizácie „Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska   

             Blatnica“ 

      7.   Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv Medzinárodného  

            dňa detí: „Deň detí -  Nitrianska Blatnica 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? - 9 

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 

     RNDr. Eduard Kollár      
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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? - 9 

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? - 9 

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 zo 14. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej 

Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 09/2017 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 zo   14. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 25. mája 2017 poslancov:   

-  Peter Grznár 

-  PaedDr. Veronika Michalovičová 

 

Ďalej si dovolím požiadať  p. poslanca P. Krajčíka a p. poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú, ako 

overovateľov zápisnice z  13.  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. Ing. D. Pátrovičová – 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 hl. kontrolórku obce, p. O. Tomanovú,   aby 

Vás v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

p. O. Tomanová – uznesenia č. 1 –  8 z   13. 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? – 9 

Kto je proti? - 0 
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Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 10/2017 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  z 13. PZ     

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 

   

3. bodom programu je Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 

2017 (mat. č. 53) 
  

Predkladám Vám návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 2. V časti bežných príjmov 

dochádza k navýšeniu rozpočtu v celkovej výške o 11.210 €. Jedná sa o navýšenie dane za 

psa, za pokuty, za ostatné príjmy a poplatky obce. Ďalšou zložkou navýšenia rozpočtu je 

zahrnutie vlastných príjmov ZŠ s MŠ do rozpočtu vo výške  5.462 €. Vykonaná bola aj 

úprava v položke 312 – transfery, ktorá bola navýšená o dotáciu z NSK o 4.100 €. 

Obci poskytne NSK nasledovné dotácie: 

Dni obce – Svätojurská púť               1.800 €  

Slávnostné otvorenie a požehnanie Rotundy sv. Juraja 1.700 € 

Deň detí          600 €  

Kapitálový rozpočet príjmov je navýšený o prostriedky za odpredaj pozemku a o prostriedky 

dotácie na zriadenie kamerového systému v obci. Obec má schválenú dotáciu na tento účel vo 

výške 20.000 €. 

Kapitálový rozpočet príjmov bol znížený o 275.100 €, jedná sa o rozpočtované prostriedky zo 

ŠFRB na výstavbu nájomných bytových jednotiek. 

Príjmové finančné operácie sa znižujú o výšku 510.900 €, jedná sa o finančné prostriedky 

úveru zo ŠFRB. 

Celkové príjmy sa po jednotlivých úpravách znižujú na 958.383 €. 

V časti bežných výdavkov k vyšším úpravám dochádza v kapitole vzdelávanie, kde sa 

rozpočet navyšuje o vlastné príjmy školy. 

V kapitole kultúra sú výdavky navýšené z dôvodu rozpočtovania výdavkov týkajúcich sa 

poskytnutých dotácií, ďalej je navýšenie o výdavky na zakúpenie inventáru do kultúrneho 

domu. V bežných výdavkoch tak dochádza k navýšeniu rozpočtu o 11.736 €. 

Kapitálové výdavky sú navýšené v kapitole Verejný poriadok o 24.000 €, výdavky sa týkajú 

poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov k tejto dotácií. Ďalej je obec navýšený v kapitole 

Cestná doprava, kde je rozpočet navýšený o 3.254 €, čo je hodnota zakúpených autobusových 

čakárni. 

V kapitole Vzdelávanie je rozpočet  upravený na 7.500 €, jedná sa o finančné výdavky na 

projekt zateplenia MŠ a ŠKD hradené z obce. 

V kapitálových finančných operáciách nedochádza k zmenám. 

Po vyššie uvedených zmenách sa celkový rozpočet upravuje na výšku 915.905 €. 

 

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 2. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  
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Prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu, p. 

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

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

územnej samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 2. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2017 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. 

Kto je za? – 9  

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 11/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
2. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2017 (mat.č.53) 

4. bodom nášho rokovania je Výročná správa obce Nitrianska Blatnica za rok 2016 

(mat.č.54).  

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 
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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 

24.05.2017 a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

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

Pani A. Stančeková: Komisia prerokovala výročnú správu obce za rok 2016 a skonštatovala, 

že uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce Nitrianska Blatnica vo všetkých 

súvislostiach poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2016 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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 12/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

   s c h v a ľ u j e 

Výročnú správu obce Nitrianska Blatnica za rok 2016 (mat. č.54)  

 

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

v zmysle vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z. z.  za rok 2016 (mat. č.55)  
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 2016.  

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 
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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  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 2016 na základe  Plánov práce na I. polrok a  II. polrok 2016, 

prerokovaných a schválených Obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 40/2015 zo dňa 

10.12.2015 a uznesením č. 20/2016 z 23.06.2016. 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 2016 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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 13/2017 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 2016 (mat. č. 55)   

  

6. bodom programu je Návrh na aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska 

Blatnica“  (mat. č. 56)   

 

Ministerstvo životného prostredia ustanovilo vyhláškou č. 261/2010 Z. z. z 28. mája 2010 

podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania v zmysle zákona č. 

7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
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Vyhláška upravuje náležitosti obsahu povodňového plánu zabezpečovacích prác 

a povodňového plánu záchranných prác.  

Povodňové plány sa predkladajú na vyjadrenie a pripomienkovanie správcom vodných 

tokov, ak súvisia so stavebnými prácami aj špeciálnemu stavebnému úradu.  

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vypracúvajú a aktualizujú povodňové 

plány podľa potreby a predkladajú ich obci. 

Obec predkladá aktualizácie povodňového plánu obce každoročne do 31. augusta 

obvodnému úradu, obvodný úrad do 30. septembra predkladá povodňový plán okresu 

obvodnému úradu v sídle kraja. Krajský úrad životného prostredia do 30. novembra 

každoročne zostavuje povodňový plán kraja.  

  

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, 

zástupcu starostu p.   M. Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému 

návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska 

Blatnica“   a navrhuje ju obecnému zastupiteľstvu 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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 14/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

s c h v a ľ u j e 
Aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska Blatnica“  (mat. č. 56)  

 

7. bodom programu je Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv 

Medzinárodného dňa detí: „Deň detí -  Nitrianska Blatnica 2017“(mat. č. 57)   

Oslavy Medzinárodného dňa detí  - „Deň detí  Nitrianska Blatnica 2017“  

Dátum: 27.05.2017 

Čas: 14,00 – 19,00 hod. 

Miesto: Park Nitrianska Blatnica 

Program: 

14,00 – Otvorenie 

14,15 – Športovo-zábavné súťaže detí podľa vekových kategórií 

– Ukážky činností príslušníkov DHZ, Policajného zboru SR   

– ukážky hasičskej techniky 

17,00 – Diskotéka pre deti i dospelých, opekačka  

 

starosta – otváram diskusiu, prosím hláste sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam 

prihlásených.  Opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. poslanca M. Sochu, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Návrh plánu na svojom včerajšom zasadnutí a navrhuje 

ho obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 
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M. Hlohovská: Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru prerokovala Návrh programu 

Dňa detí na svojom zasadnutí   a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu taktiež schváliť.  

Starosta - Do diskusie 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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 15/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo  v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e  
Plán  organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv Medzinárodného dňa detí: „Deň detí -  

Nitrianska Blatnica 2017“ (mat. č. 57)   

 

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. 11  –  23/2017 

2.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2017  

     (mat. č.58) 

3.  Finančné vyhodnotenie projektu „Dni obce Nitrianska Blatnica – Svätojurajská púť 2017“   

     (mat. č.59)  

4.  Návrh Riaditeľstva ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica na počet otváraných tried v ŠR 2017/18 

5.  Oznámenie Riaditeľstva ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica o počte prijímaných žiakov do 1.   

     ročníka ZŠ s MŠ a do MŠ 

6.  Žiadosť Riaditeľstva ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica o riešenie havarijného stavu podlahy   

     v kuchyni ŠJ 

7.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017 – Sanácia vlhkých  

     základov a odvodnenie strechy, priľahlých spevnených plôch a svahu Rotundy 

     sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, vybudovanie informačného systému v nike podvežia 

8.  Žiadosť o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity budovy MŠ  

     v Nitrianskej Blatnici – oprava uznesenia 

9.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zvyšovanie energetickej   

     účinnosti objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica“ – Environmentálny fond –  

     informácia                                                                                                                              

10. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR – „Oprava výtlkov na MK v obci  

      Nitrianska Blatnica“ – informácia 

11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta –  

      ÚPSVR Topoľčany  - informácia   

12. Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax   

      u zamestnávateľa – ÚPSVR Topoľčany  - informácia 

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie MŠ, vedy výskumu a športu SR – nákup zariadení na    

      modernizáciu stravovacieho zariadenia 

14. Žiadosť  o poskytnutie dotácie  v programe „ Podpora rozvoja športu“ na rok 2017 na   

      projekt „Výstavba detského ihriska Nitrianska Blatnica“ – Úrad vlády SR  

15. Žiadosť Jozefa Bártu a manž. Moniky Bártovej rod. Pistovej, trvale bytom č. 38, 956 05    
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      Nitrianska Blatnica,   o zámenu pozemkov 

16. Návrh na zabezpečenie dofinancovania prípadných nerozpočtovaných výdavkov na  

      riešenie havarijného stavu budovy ZŠ„Rekonštrukcia fasády a zateplenie  budovy ZŠ,   

      výmena klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu“ z rozpočtu obce 

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

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

 

 V diskusii poslanci a prítomní občania prerokovali predložené návrhy a žiadosti a vyjadrili sa 

i k aktuálnym problémom obce, k organizácii  Dní obce, Dňa detí, verejnej zeleni 

a k problematike odpadového hospodárstva  

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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 16/2017 v znení: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

1.  Oznámenie Riaditeľstva ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica o počte prijímaných žiakov do 1.  

     ročníka ZŠ s MŠ a do MŠ 

2.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017 – Sanácia vlhkých  

     základov a odvodnenie strechy, priľahlých spevnených plôch a svahu Rotundy sv. Juraja 

3.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zvyšovanie energetickej   

     účinnosti objektu školského klubu v obci Nitrianska Blatnica“ – Environmentálny fond 

4.  Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR – „Oprava výtlkov na MK v obci  

     Nitrianska Blatnica“ 

5.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta –  

     ÚPSVR Topoľčany 

6.  Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax   

     u zamestnávateľa – ÚPSVR Topoľčany 

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 11 – 23/2017    

2.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2017  

     (mat. č.58)  

3.  Návrh Riaditeľstva ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica na počet otváraných tried v ŠR 2017/18 

4.  Žiadosť Riaditeľstva ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica o riešenie havarijného stavu podlahy   

     v kuchyni ŠJ 

5. a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity budovy MŠ    

        v Nitrianskej Blatnici“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o   

        nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód   

        výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným   

        plánom obce Nitrianska Blatnica a platným programom rozvoja  obce Nitrianska   

        Blatnica; 

    b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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    c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo   

        výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP t. j.  

        9 072,89 €  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

    d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 6.  Žiadosť o poskytnutie dotácie MŠ, vedy výskumu a športu SR – nákup zariadení na    

      modernizáciu stravovacieho zariadenia 

 7.  Žiadosť  o poskytnutie dotácie  v programe „ Podpora rozvoja športu“ na rok 2017 na   

      projekt „Výstavba detského ihriska Nitrianska Blatnica“ – Úrad vlády SR  

 8.  Finančné vyhodnotenie projektu „Dni obce Nitrianska Blatnica – Svätojurajská púť 2017“ 

 9.  Žiadosť Jozefa Bártu a manž. Moniky Bártovej rod. Pistovej, trvale bytom č. 38, 956 05   

      Nitrianska Blatnica,   o zámenu pozemkov vyčlenených GP č. 41313381-107/13 na   

      oddelenie pozemku p.č. 1124/10, 1132/48 a to  CKN parc. č. 1132/48 ostatné plochy  

      o výmere 16 m2 za pozemok parc. č. 1124/10 trvale trávny porast o výmere 63 m2.  

      Zároveň schvaľuje i o zámenu pozemkov parc. č. CKN 1124/2 zastavané plochy  

      a nádvoria o výmere 95m2, 1124 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62m2 za  

      pozemky parc. č. 1124/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a parc. č. 1124/13  

      trvale trávny porast o výmere 384 m2 vyčlenených GP č. 17621933-222/13 na oddelenie  

      pozemku p.č. 1124/11 – 13. Celkom zamení obec Nitrianska Blatnica  obecné pozemky  

      o výmere 173 m2 za pozemky vo vlastníctve Jozefa Bártu a manž. Moniky Bártovej rod.  

      Pistovej o výmere 453 m2. Z titulu zámeny opísaných nehnuteľností obec Nitrianska  

      Blatnica nebude nič doplácať nakoľko hodnoty zamieňaných nehnuteľností sú rovnaké  

      a zámena pozemkov je prospešná pre obe strany. 

10. Zabezpečenie dofinancovania prípadných nerozpočtovaných výdavkov na riešenie  

      havarijného stavu budovy ZŠ „Rekonštrukcia fasády a zateplenie  budovy ZŠ, výmena  

      klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu“ z rozpočtu obce 

 

9 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 14. 

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

a prajem vám príjemný zbytok večera.   

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  26.05.2017 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

              Mgr. Michal Toman 

                                           starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

  

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


