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Z Á P I S N I C A 

 

z  18. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 17. mája 2018 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 18. 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 18. 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 – Patrik Krajčík 

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 2018 

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

      rok 2017 

      5.   Výročná správa obce Nitrianska Blatnica za rok 2017 

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

            MF SR č. 517/2001 Z. z. obce Nitrianska Blatnica za rok 2017 

      7.   Návrh aktualizácie „Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska   

             Blatnica“ 

      8.   Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv Medzinárodného  

            dňa detí: „Deň detí -  Nitrianska Blatnica 2018“ 

      9.   Rôzne, interpelácie poslancov 

    10.   Záver   

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že program zasadnutia bol schválený a budeme sa ním riadiť. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej 

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

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

zložení: 
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predseda návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

členovia návrhovej komisie –  Alena Stančeková 

     RNDr. Eduard Kollár      

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

návrhovej komisie? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená a žiadam jej predsedu a členov, aby 

v prípade potreby začali svoju činnosť.   

Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia určujem: 

1. Mária Hlohovská 

2. PaedDr. Veronika Michalovičová 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Mária Hlohovská a p. poslankyňa PaedDr. Veronika 

Michalovičová boli zvolené za overovateľky zápisnice z  18. plánovaného zasadnutia OZ v 

Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 08/2018 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 –  Alena Stančeková 

     RNDr. Eduard Kollár  

2. za overovateľov zápisnice z    18. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 17. mája 2018 poslankyne:   

-  Mária Hlohovská 

-  PaedDr. Veronika Michalovičová 

 

Ďalej si dovolím požiadať  p. poslanca J. Hudečka a p. poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú, ako 

overovateľov zápisnice zo  17. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

p. J. Hudeček – 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 –  7 zo   17. PZ OZ   sú splnené, alebo sa plnia v súlade so 

stanoveným termínom.   
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                 Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 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. 09/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  zo 17. PZ     

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 

   

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

2018 (mat. č. 82) 
  

Predkladám Vám návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018 č. 2. V zmysle zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. zmeny rozpočtu obce schvaľuje 

orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov 18) s 

výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej 

únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. 

Obecné zastupiteľstvo vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými 

opatreniami, ktorými sú 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

 Obec  môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) – t.j. povolené 

prekročenie a viazanie finančných operácií do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. 

Obec môže po tomto termíne vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny 

rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu 

potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, výdavkov na 

likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou 

alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a 

Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a 

programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 

uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. 

Obec a vyšší územný celok vedú operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových 

opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. 

Za účelom zabezpečenia plynulého hospodárenia obce bola vypracovaná 2. úprava 

rozpočtu, podľa ktorej navrhujem rozpočet upraviť a následne schváliť nasledovne: 

Bežné príjmy   1.053.210 € 

Kapitálové príjmy     172.384 € 

Príjmové finančné operácie    0 € 

Príjmy spolu            1.225.594 € 
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Bežné výdavky      921.930 € 

Kapitálové výdavky     196.600 € 

Výdavkové finančné operácie      37.567 € 

Výdavky spolu   1.156.097 € 

Po schválení rozpočtu v predloženom znení vychádza obci prebytok rozpočtového 

hospodárenia vo výške 69.497 €. 

K jednotlivým častiam rozpočtu: 

BEŽNÉ PRÍJMY – navýšenie rozpočtu sa týka poskytnutých transferov obci a 

transferov  na výkon prenesených kompetencií.  

Do rozpočtu boli zakomponované schválené transfery na oslavy MDD /1.700 €/, na 

projekt „Kultúrne leto“ /1.700 €/, na Rotundu sv. Juraja /okapy – 2.900 €/, transfer na DHZ – 

materiálno-technické vybavenie /3.000 €/, poskytnutá odmeny Fénix /8.300 €/. Uvedené 

príjmy sú účelovo viazané k podaným projektom a boli premietnuté aj do výdavkovej časti 

tejto úpravy rozpočtu. 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – bez úpravy 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE – bez úpravy 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY – 

Výkonné a zákonodárne orgány – rozpočet sa navyšuje o sumu 8.020 €. 

Navyšuje sa rozpočet o finančné prostriedky vo výške rozdielu 3800 € z daru za Fénix, 

ktoré sa použijú na propagáciu – informačný systém k Rotunde sv. Juraja a rozpočet na 

stravovanie zamestnancov. 

Ochrana pred požiarmi sa navyšuje o finančné prostriedky z poskytnutého transferu na 

DHZ, čo bolo spomínané v časti príjmovej. 

Nakladanie s odpadmi sa navyšuje o finančné prostriedky použité na opravu vozového 

parku. 

Rozvoj bývania sa rozpočet navyšuje v súvislosti so zateplením bytoviek, celkové 

náklady na zateplenie boli vo výške 10.191 €. 

Kultúrne služby  sa navyšujú o finančné prostriedky získané formou transferu na 

kultúrne podujatia, rovnako už spomínané v časti príjmovej.  

Vzdelávanie sa navyšuje o finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej 

správy.  

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet sa navyšuje o sumu: 

4.500 € na zhotovenie umeleckého diela /Stojslav/ - hradené s daru Nadácie SPP 

5.400 € na zakúpenie Infrasetu, rozpočet sa musí doupravovať z dôvodu upresnenia  

             sumy až po spracovaní úpravy rozpočtu 

5.242 € za zakúpenie spotrebičov do školskej jedálne 

 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

- Rozpočet nevyžaduje úpravu 

 

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.  

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

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 
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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 2018 podľa predloženého návrhu.   

V rozprave sa ďalej poslanci p. PaedDr. V. Michalovičová a p. P. Grznár informovali 

o navýšených bežných a kapitálových výdavkoch.    

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

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy k navrhovaním odporúčaniam do uznesenia, 

budeme hlasovať o uznesení ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? – 8  

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 10/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
2. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2018 (mat.č.82) 

 

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

Nitrianska Blatnica za rok 2017 (mat. č. 83) 

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec 

povinnosť do 30.6. nasledujúceho roka údaje o hospodárení spracovať do záverečného účtu 

obce. 

V záverečnom účte  finančne obec usporadúva svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám 

Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä 

     a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

     b) bilanciu aktív a pasív, 

     c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

     d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

     e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným 

spôsobom. 

 

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa 

osobitného predpisu. Záverečný účet obce bol včas zverejnený na webovej stránke obce 

a rovnako aj na úradných tabuliach. 

 

K predloženému návrhu Záverečného účtu obce Nitrianska Blatnica neboli podané 

žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.  

 

Prerokovanie záverečného účtu obce  sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 

    a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

    b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
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Obec Nitrianska Blatnica bola Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou 

(SIMS, a.s.), pod registrovanou ochrannou známkou Národného informačného strediska 

Slovenskej republiky, na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia vyhodnotená ako 

samospráva s predpokladom stabilného rozvoja. Obec tak opäť získala Pečať rozvoja obcí 

a miest. 

Národné informačné stredisko SR, teraz SIMS a.s.,  každý rok vykonáva podrobnú analýzu 

územnej samosprávy Slovenska. Analýzou zameranou na finančnú a majetkovú bonitu prešlo 

 2.926 slovenských obcí a miest  Hodnotenie bolo vypracované na základe dát získaných 

integračným prepojením na portály Ministerstva financií publikujúce účtovné a rozpočtové 

dáta. Metodika je vypracovaná analytickým centrom SIMS, a.s., a nadväzuje na akademické 

štúdie českých a slovenských univerzitných a odborných kapacít zaoberajúcich sa štúdiom 

verejnej správy a regionálneho rozvoja. 

Obec Nitrianska Blatnica   sa môže zaradiť medzi 39,09% obcí, kde vedenie samosprávy 

efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Výhodou získania Pečate rozvoja obcí a miest je, že hodnotenie bude vložené v hodnotiacom 

systéme, ktorý odporúča a zároveň využíva Európska komisia pre Európsky sociálny fond na 

preverovanie a hodnotenie podnikov a  žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Zároveň s ním 

pracuje štátna správa, finančné inštitúcie a podnikateľský sektor. Pečať nemá časové 

obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo. 

Výhody Pečate rozvoja obcí a miest 2017: 

- potvrdzuje  výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete 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. 

 

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 2017   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 

2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor 

hospodárenia za rok 2017  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. 2017.   

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

navrhuje obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2017 

s výrokom: 

„hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
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V rozprave vystúpili s pripomienkami k rozboru hospodárenia a návrhmi k daňovým 

dlžníkom poslanci p. PaedDr. V. Michalovičová, p. D. Pátrovičová, p. P. Grznár a p. J. 

Hudeček.  

 

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. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 11/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e   
 stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nitrianska Blatnica k návrhu Záverečného účtu obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2017 

b) s c h v a ľ u j e 

  Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Nitrianska Blatnica  za rok 2017 bez  

      výhrad.  

 Prevod zostatku finančných prostriedkov vo výške 1.526,50 € do rezervného fondu obce   

      Nitrianska Blatnica.  

5. bodom nášho rokovania je Výročná správa obce Nitrianska Blatnica za rok 2017       

(mat. č. 84).  

V zmysle zákona č.  431/2002 o účtovníctve, § 20 účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú 

závierku overenú audítorom je povinná vypracovať výročnú správu. Výročná správa obsahuje 

účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje. Výročná správa 

účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz a musí byť overená audítorom do 

jedného roka od skončenia účtovného obdobia. 

 

V zmysle zákona je účtovníctvo účtovnej jednotky úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v 

účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady a za toto účtovné obdobie 

zostavila účtovnú závierku, konsolidovanú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila 

výročnú správu, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje a uložila 

dokumenty v súlade so zákonom a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy. 

Z uvedeného vyplýva, že ak spoločnosť niektorú z týchto povinností nevykoná a nepreukáže, 

jej účtovníctvo nie je úplné, čo samozrejme podlieha sankciám zo strany príslušných štátnych 

orgánov. 

Lehota na zostavenie výročnej správy je do jedného roka od skončenia roka, za ktorá sa 

výročná správa vypracováva. 

  

V zmysle § 21 tohto zákona je účtovná jednotka povinná zverejniť účtovnú závierku a 

výročnú správu ich uložením do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po ich schválení, 

pričom účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.  
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Návrh výročnej správy bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradných tabuliach 

a neboli k nej podané žiadne návrhy a pripomienky.  

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 včerajšom rokovaní  

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 2017 a skonštatovala, 

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

súvislostiach poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2017 a sú 

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

V rozprave poslanec p. RNDr. E. Kollár navrhol do výročnej správy zahrnúť i príspevok obce 

na stravovanie dôchodcov. 

 

Do diskusie sa nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli žiadne 

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, 

hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 12/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

   s c h v a ľ u j e 

Výročnú správu obce Nitrianska Blatnica za rok 2017 (mat. č.84)  

 

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

v zmysle vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z. z.  za rok 2017 (mat. č. 85)  
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 2017.  

Podľa § 18f ods.1 písm. e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, je uložená hlavnému kontrolórovi obce povinnosť predložiť obecnému 

zastupiteľstvu  najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok.   

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením – Zásady 

rozpočtového hospodárenia obce. Zohľadňuje ustanovenia zákona č. 523/2004 Zb. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 

Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a ostatných súvisiacich právnych noriem.                                                                                                       

§ 16 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá obci povinnosť 

dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Údaje o plnení rozpočtu boli vypracované podľa 

rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 
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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 2017 na základe  Plánov práce na I. polrok a  II. polrok 2017, 

prerokovaných a schválených Obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 35/2016 zo dňa 

08.12.2016 a uznesením č. 25/2017 z 24.08.2017. Vypracované Plány kontrolnej činnosti 

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

102/2010 Z. z., zákona č. 502/2001 Z.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 2017 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. 

V rozprave sa poslanec p. P. Grznár informoval o znížení účtovnej hodnoty majetku obce.  

  

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. 13/2018 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 2017 (mat. č. 85)   

  

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

Blatnica“  (mat. č. 86)   

 

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 

okresnému úradu, okresný úrad do 30. septembra predkladá povodňový plán okresu 

okresnému úradu v sídle 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? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 14/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

s c h v a ľ u j e 
Aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska Blatnica“  (mat. č. 86)  

 

8. bodom programu je návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv 

Medzinárodného dňa detí: „Deň detí -  Nitrianska Blatnica 2018“(mat. č. 87) 

   

Oslavy Medzinárodného dňa detí  - „Deň detí  Nitrianska Blatnica 2018“  

Dátum: 03.06.2018 

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? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 15/2018 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. 87)   

 

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

na prerokovanie a vedomie nasledujúce materiály: 

 

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 18  –  26/2018 

2.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2018  

     (mat. č.88) 

3.  Návrh na Prevod vlastníctva pozemkov EKN parc.č. 507-518 orná pôda o celkovej výmere   

     7282 m2, v k.ú. Nitrianska Blatnica, do vlastníctva obce Nitrianska Blatnica za  kúpnu   

     cenu á 4,71,-  €/m2, v zmysle  zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  

     predpisov § 9a ods. 8 písm. b) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Nitrianska Blatnica 

4.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde - elektromobilita 

5.  Žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 29 197,- €  za účelom realizácie   

     projektu  „Stavebné úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“,   

     realizovaného v rámci výzvy číslo VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018   

6.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške  142 560-, €  za účelom realizácie   

     projektu  „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica“, realizovaného  

     v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na   

     predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v  

     oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej   

     telocvične na rok 2018  

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

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

     informácia                                                                                                                              

8.  Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR – „Obnova budovy Obecného úradu   

     v Nitrianskej  Blatnici“ – informácia  

9.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rozvojový projekt MŠ, vedy výskumu   

     a športu SR – Zdravie na tanieri 

10. Žiadosť  o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2018 

11. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku  

12. Prevádzkovanie verejného vodovodu po ukončení prípojky pre Výrobný a skladový areál 
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13. Znalecký posudok č. 71/2018 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 1125/3  

      zapísaný na LV č. 615 v k. ú. Nitrianska Blatnica za účelom prevodu pozemku vo   

      vlastníctve 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, stravovaniu 

dôchodcov a k problematike bezpečnosti cestnej premávky pred budovou MŠ 

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

návrhovej komisie p. J. Hudečka, aby predniesol  návrh uznesenia z bodu rôzne. Budeme 

hlasovať o návrhu ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 16/2018 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 podpory formou dotácie na projekt „Zvyšovanie energetickej   

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

2.  Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR – „Obnova budovy obecného úradu“ 

3.  Žiadosť o dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce Nitrianska Blatnica  

4.  Znalecký posudok č. 71/2018 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 1125/3   

     zapísaný na LV č. 615 v k. ú. Nitrianska Blatnica za účelom prevodu pozemku vo   

     vlastníctve obce. 

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 18 – 26/2018   

2.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2018  

     (mat. č.88)  

3.  Prevod vlastníctva pozemkov EKN parc.č. 507-518 orná pôda o celkovej výmere 7282 m2,      

      v k.ú. Nitrianska Blatnica, do vlastníctva obce Nitrianska Blatnica za  kúpnu cenu á 4,71,-  

     €/m2, v zmysle  zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods.   

     8 písm.b) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Nitrianska Blatnica 

4.  Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v zmysle zákona č.   

     587/2004  Z. z. o Environmentálnom fonde – elektromobilita 

5.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 29 197,- €  za účelom realizácie   

     projektu  „Stavebné úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“,   

     realizovaného v rámci výzvy číslo VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018 

6.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške  142 560-, €  za účelom realizácie   

     projektu  „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica“, realizovaného   

     v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na   

     predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v  

     oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej  
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     telocvične na rok 2018 

7.  Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozvojový projekt MŠ, vedy   

     výskumu   a športu SR – Zdravie na tanieri 

8.  Predloženie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách   

     2018 

9.  Predaj    pozemku KN C parc. č. 1125/3 trvale trávne porasty o výmere 75 m2 v celosti  

     podľa § 9a odst. 8, písm. e zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu osobitného zreteľa Zdenkovi  

     Turčanovi a manž. Renáte Turčanovej, bytom Nitrianska Blatnica č. 539   za kúpnu cenu   

     760,- €, stanovenú  znaleckým posudkom č. 71/2018, znalec Ing. Igor Šinský, o čom   

     rozhodlo   obecné zastupiteľstvo dňa 17.05.2018 trojpätinovou väčšinou všetkých   

     poslancov.  Zámer previesť majetok týmto spôsobom obec zverejnila na svojej úradnej   

     tabuli od 23.02.2018 a na svojej internetovej stránke www. nitrianskablatnica.sk. 

10.Odovzdanie vodovodnej prípojky pre Výrobný a skladový areál Nitrianska Blatnica po jej  

     vybudovaní do vlastníctva obce Nitrianska Blatnica a správy ZVS a. s. 

 

 

10. 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 18. 

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

a prajem vám príjemný zbytok večera.   

 

 

 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  18.05.2018 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

 

 

              Mgr. Michal Toman 

                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

   Mária Hlohovská                                                       ....................................... 

  

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


