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Z Á P I S N I C A 

 

zo  17. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 22. februára 2018 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 17. 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 17. 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 -  PaedDr. V. Michalovičová – PN, P. Krajčík - SC   

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 2018 

4.   Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2017 

5.   Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2018 

6.   Návrh programu Dní obce Nitrianska  Blatnica - „Svätojurajské hody 2018“   

7.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      8.   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. Jozef Hudeček 

 

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 Jozef Hudeček boli 

zvolení za overovateľov zápisnice zo 17. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 01/2018 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 zo    17. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v  

Nitrianskej Blatnici zo dňa 22. februára 2018 poslancov:   

1. Ing. Dagmar Pátrovičová 

2. Jozef Hudeček 

 

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

Krajčíka ako overovateľov zápisnice zo 16. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici zo dňa 30.11.2017, 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. Patrik Krajčík  – ospravedlnený 

 

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. 26  – 36/2017 zo 16.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 

30.11.2017 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? – 7 
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Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 02/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení zo 16.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 30.11.2017   

 

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

2018 (mat. č. 78) 

 
Rozpočet obce bol schválený 30.11.2017 uznesením č. 28/2017 na 16. zasadaní OZ.  

Prvá úprava rozpočtu si týka úpravy iba bežných príjmov a bežných výdavkov. 

Príjmová časť: 

111 Daň z príjmov fyzických osôb  sa upravuje z 381.808 € na 408.545 €, čo je navýšenie 

v časti príjmovej  o 26.737 €. Keďže informácie o východiskových štatistických údajov 

a rozpočtované podiely obcí z dani z príjmov pre rok 2018 neboli v čase schvaľovania 

rozpočtu zverejnené na stránke Ministerstva financií SR, do návrhu rozpočtu pre rok 2018 sa 

stanovila predpokladaná výška. 

312 Transfery v rámci verejnej správy –  Schválený bol rozpočet vo výške  371.825 €, 

úpravou navrhujeme zvýšiť rozpočet na 385.856 €, čo je navýšenie o 14.031 €. 

Navýšenie sa týka sa týka: 

- transferu na normatívne finančné prostriedky na školu o 3.951 €. 

- transferu na poskytnuté 2 pracovné miesta vo výške 10.080 € 

 

Výdavková časť: 

Navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti sa týka navýšenia príjmov na transfery na prenesené 

kompetencie  vo výške 3.951 €. 

Ďalej sa v súvislosti s poskytnutou dotáciou na vytvorené pracovné miesto navrhujeme 

navýšiť  rozpočet v kapitole Rozvoj obcí o 10.065 € a kapitolu Výkonné a zákonodarné 

orgány  o 2.567 €, čo sú vlastné prostriedky k poskytnutému transferu na vytvorené pracovné 

miesta. 
   

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 2018 podľa predloženého návrhu.“ 

V rozprave vystúpili s pripomienkami a otázkami k úprave rozpočtu poslanci P. Grznár a J. 

Hudeček , ktorí sa informovali o navýšení rozpočtu v kapitole Rozvoj obcí – tarifný plat.   
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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. 03/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2018 (mat.č.78) 

 

4. bodom programu je Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2017 

(mat. č. 79) 

 V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 29 a 30 bola vykonaná fyzická 

a dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok obce.  

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

záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.  Inventarizáciu účtovná jednotka vykonala ku 

dňu 31.12.2017, ku ktorému   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. Fyzickou  

inventarizáciou neboli taktiež zistené rozdiely skutočnosti oproti stavom evidovaným 

v súpisoch majetku. Vypracované záznamy členovia komisie bez výhrad podpísali. 

  

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 31.12.2017 

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 31.12.2017 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.“ 

V rozprave sa poslanci P. Grznár a J. Hudeček a Ing. D. Pátrovičová  informovali 

o dlhodobých záväzkoch, resp. záväzkov z nájmu. 
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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. 04/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s c h v a ľ u j e   

Inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2017 

 

5. bodom rokovania je Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2018 (mat. č. 80) 

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

Rámcového plánu práce OZ na rok 2018 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. 05/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

S c h v a ľ u j e 

Rámcový plán práce OZ na rok 2018  

 

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

hody 2018“ v dňoch 27.04. - 29.04.2018  (mat. č. 81) 

  

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. 
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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. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 06/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici   

  

a) s c h v a ľ u j e  
Program Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské hody 2018 v dňoch 27.04. - 

29.04.2018 (mat. č. 81) 

 

b) u d e ľ u j e   

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE NITRIANSKA BLATNICA 

V súlade so VZN č. 2/2007 O symboloch obce, udeľovaní verejných uznaní a odmien, článok 

6, ods. 1, 2 pri príležitosti konania Svätojurajskej púte 2018 prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, 

DrSc. 

za šírenie dobrého mena obce Nitrianska Blatnica na území Slovenska ako aj v zahraničí. Má 

veľkú zásluhu na stanovení veku Rotundy sv. Juraja a tým aj na zvýšení záujmu o našu obec 

a osobitne Rotundu sv. Juraja   v rámci odbornej verejnosti ale i  turistického ruchu.  

 

7. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

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

 

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 47 – 51/2017 a 1 – 7/2018 

 2.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia 2 PM –  

      ÚPSVR Topoľčany  - informácia   

 3.  Žiadosť Petra Ďurišku, trvale bytom č.398, 956 05    

      Nitrianska Blatnica, o zámenu pozemkov s obcou Nitrianska Blatnica 

 4.  Žiadosť  o poskytnutie dotácie  v programe „ Podpora rozvoja športu“ na rok 2018 na   

      projekt „Detské ihrisko obec Nitrianska Blatnica“ – Úrad vlády SR 

 5.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ 

 6.  Žiadosť Havárie - telocvičňa 

 7.  Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce - A-EDUCA s r.o. 

 8.  Rozhodnutie o neschválení dotácie – P HaZZ 

 9.  Znalecký posudok č. 31/2018 – Stanovenie VHP EKN p. č. 507 – 518 /ČOV/ 

10. Žiadosť odkúpenie  nehnuteľného majetku obce –   KNC parc. č. 1125/3 ostatné plochy     

      o výmere 75 m2 – Zdenko Turčan a manž. Renáta Nitrianska Blatnica č. 539 

11. Žiadosť o vyjadrenie k plánovanému územnému projektu – ORIM INVEST s.r.o.   

12. Zámer zámeny pozemkov Obce Nitrianska Blatnica so SPF Bratislava   

        

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

i k aktuálnym problémom obce, k organizácii Príchodu Mikuláša, Dní obce, prevádzke 
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a údržbe verejného osvetlenia a miestnych komunikácií a k problematike parkovania na MK 

a k zabezpečeniu systému odpadového hospodárstva a rekonštrukcie budovy materskej školy.   

 

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. 07/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

1.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia 2 PM –  

     ÚPSVR Topoľčany  - informácia 

2.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ 

3.  Žiadosť o poskytnutie FP na havarijnú situáciu telocvične ZŠ s MŠ 

4.  Rozhodnutie o neschválení dotácie – P HaZZ 

5.  Znalecký posudok č. 31/2018 – Stanovenie VHP EKN p. č. 507 – 518 /ČOV/ 

6.  Žiadosť o vyjadrenie k plánovanému územnému projektu – ORIM INVEST s.r.o.   

     Piešťany 

  

b)  s c h v a ľ u j e  

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 47 – 51/2017 a 1 – 7/2018 

 2.  Žiadosť o udelenie dotácie z rozpočtu obce - A-EDUCA s. r. o.  

 3.  Predloženie žiadosti  o poskytnutie dotácie  v programe „ Podpora rozvoja športu“ na rok   

      2018 na projekt „Detské ihrisko obec Nitrianska Blatnica“ – Úrad vlády SR                                                  

 4.  Zámenu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:  

      pozemku vyčleneného GP č. 41313381-152/17 na oddelenie pozemku p.č. 139/7,     

      zastavané plochy o výmere 138 m2 za pozemok Petra Ďurišku, Nitrianska  

      Blatnica č. 398 parc. č. 101/3 záhrady o výmere 154 m2, taktiež vyčleneného GP č.  

      41313381-152/17. 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.                                                            

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

      01.12.2017 a na svojej internetovej stránke www. nitrianskablatnica.sk.                                        

  5. Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:  

      pozemkov KN „E“ parc. č. 780/2, 1132/15, 1142/2 a 1288 – orná pôda o celkovej výmere    

      29741 m2   za parcely registra „C“, SPF Bratislava v k. ú. Nitrianska Blatnica č. 1527,    

      1528/1, 1538/1 a 1538/2- ovocné sady  o celkovej výmere 28992 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. 

  6. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

      pozemok KN C parc. č. 1125/3 trvale trávne porasty o výmere 75 m2, za cenu stanovenú   

      znaleckým posudkom na Zdenka Turčana a manž. Renátu Turčanovú, Nitrianska Blatnica  

      č. 539. Predaj nehnuteľností bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v    
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      Nitrianskej  Blatnici ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemky pre    

      obec nevyužiteľné, oplotené, užívané a bezprostredne susediace s nehnuteľnosťami   

      nadobúdateľov. Zámer previesť majetok takýmto spôsobom je obec povinná zverejniť   

      najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej     

      tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zdôvodnený počas   

      celej tejto doby. 

    

  

 

 

 

9. bod  

Záver      

 

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 17. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené. Ďakujem 

Vám za účasť a želám príjemný zbytok večera. 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  23.02.2018 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Jozef Hudeček                                                                           ............................................ 


