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Z Á P I S N I C A 

 

z   2. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 28. februára 2019 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 2. 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 2. 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 -  P. Krajčík - RD   

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 2019 

4.   Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2018 

5.   Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2019 

6.   Návrh na doplnenie členov komisií OZ z radov občanov - odborníkov 

7.   Návrh programu Dní obce Nitrianska  Blatnica - „Svätojurajské hody 2019“   

8.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      9.   Záver   

  

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? -8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

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

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej 

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

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

zložení: 

Predseda návrhovej komisie –       Ing. Dagmar Pátrovičová 

    členovia návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

     Milan Socha 
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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? - 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. Eva Bielená 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Eva Bielená  a p. poslanec RNDr. Eduard Kollár boli zvolení 

za overovateľov zápisnice z  2. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 01/2019 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda návrhovej komisie –  Ing. Dagmar Pátrovičová 

    členovia návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

     Milan Socha 

   

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

Nitrianskej Blatnici zo dňa 28. februára 2019 poslancov:   

1. Eva Bielená 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

starosta: Ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu Máriu Hlohovskú a p. poslankyňu Ing. 

Dagmar Pátrovičovú ako overovateľov zápisnice z 21. plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zo dňa 22.11.2018 a opäť p. poslankyňu Máriu 

Hlohovskú a p. poslanca Ing. Igora Slávika  ako overovateľov zápisnice z 1. ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zo dňa 29.11.2018, aby predložili 

svoje stanoviská k textu zápisníc.  

 

p. Ing. D. Pátrovičová – vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som 

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

p. M. Hlohovská – vážený p. starosta, ja som zápisnice preštudovala  a na znak súhlasu som 

ich podpísala.  

 p. Ing. I. Slávik – vážený p. starosta, ja som zápisnice preštudoval  a na znak súhlasu som ju 

podpísal.  
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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  – 37/2018 z  21.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 

22.11.2018  a uznesenia č. 1  – 7/2018 z   1.  ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 

29.11.2018 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? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 02/2019 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 21. plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 22.11.2018 a   z 1.  

ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 29.11.2018    

 

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

2019 (mat. č. 1) 

 
Rozpočet obce bol schválený 22.11.2018 uznesením č. 31/2018 na 21. zasadaní OZ.  

 V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. 

predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2019, ktorá je 

potrebná na zabezpečenie plynulého chodu obce. 

V navrhovanej úprave boli navrhnuté nasledovné zmeny: 

Časť bežných príjmov: 

 Položka 111 Daň z príjmov fyzických osôb o sumu 71.095, čiže na sumu 

481.440 €. Jedná sa o navýšenie podielových daní hlavne v súvislosti so zmenou 

odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2019. 

 Položka 133 Dane za špecifické služby – položka je zvýšená v súvislosti so 

zvýšením poplatku za komunálny odpad 

 Položka 312 Transfery v rámci verejnej správy sa navyšuje o sumu 12.518 €, 

čiže upravovaná čiastka činí 371.698 €. 

Časť kapitálových príjmov: 

 Upravuje sa položka 322 Transfery v rámci verejnej správy  o výšku 93.035,- €, 

čo je výška schválenej nevyčerpanej dotácie na materskú školu. 

Časť príjmových finančných operácií: 

 Cez položku 453  sa zapája do rozpočtu roku 2019 dotácia na hasičskú 

zbrojnicu, ktorá bola na účet obce zaslaná v roku 2018. 

Časť bežných výdavkov sa upravuje nasledovne: 

 Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa upravuje na výšku 282.478,- €, na 

zvýšení sa podieľa navýšenie miezd v súvislosti so zmenou odmeňovania 
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zamestnancov verejnej správy, finančné prostriedky na zvýšenie boli poskytnuté 

prostredníctvom podielových daní.  

 Kapitola Všeobecné verejné služby inde neklasifikované sa znižuje na sumu 

5.000 € 

 Kapitola Rozvoj obcí sa navyšuje na sumu 19.620 €. 

 Kapitola Kultúrne služby sa navyšuje na sumu 19.900 €, navýšenie sa týka 

doplnenia rozpočtu na Svätojurajskú púť vo výške 5.000 € a o sumu 8.000  € na 

údržbu osvetlenia a priestorov v zasadačke kultúrneho domu. 

 V kapitole Vzdelávanie je navýšená výška výdavkov na prenesené kompetencie 

vo výške schváleného rozpočtu, tak ako bolo spomínané v časti príjmovej. Ďalej 

sa navyšujú výdavky na originálne kompetencie, rovnako v súvislosti so 

zmenou zákona o odmeňovaní zamestnancov. Finančné prostriedky na uvedené 

výdavky sú poskytnuté v rámci zvýšených podielových daní. 

Časť kapitálových výdavkov sa upravuje nasledovne: 

 Kapitola Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná sa navyšuje 

o výšku 29.197 €, sú to výdavky na hasičskú zbrojnicu. Finančné prostriedky na 

tento projekt boli poskytnuté v roku 2018 a zapojené v roku 2019, ako bolo už 

spomínané.  

 Kapitola Predprimárne vzdelávanie  sa rozpočtuje vo výške 97.931 €, z toho 

93.035 € sú výdavky hradené z transferu a 4.896 € sú vlastné zdroje.  

Vo výdavkových  finančných operáciách k zmene rozpočtu nedochádza. 

 

Po zapracovaní týchto úprav je  rozpočet nasledovný: 

Bežné príjmy 1089760  

Kapitálové príjmy 93035  

Príjmové finančné operácie 29197  

Príjmy spolu 1211992  

Bežné výdavky 993176  

Kapitálové výdavky 127128  

Výdavkové finančné operácie 59283  

Výdavky spolu 1179587  

+Prebytok / - Schodok rozpočtu 32.405  

 

   

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

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

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: 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 2019 podľa predloženého návrhu.“ 
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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? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 03/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2019 (mat.č.1) 

 

4. bodom programu je Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2018 

(mat. č. 2) 

 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 31.12.2018, 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. J. Hudečka, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček:  Obecná rada prerokovala inventarizáciu majetku obce k 31.12.2018 

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 31.12.2018 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.“ 

  



 6 

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. 04/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s c h v a ľ u j e   

Inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2018 

 

5. bodom rokovania je Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2019 (mat. č. 3) 

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? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 05/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

S c h v a ľ u j e 

Rámcový plán práce OZ na rok 2019  

 

6. bodom rokovania je   Návrh na doplnenie členov komisií OZ v Nitrianskej Blatnici  

z radov odborníkov - občanov obce Nitrianska Blatnica.   (mat. č. 4) 
 

  V súlade s   uznesením OZ č. 6 c/2018 z 1. UZ OZ v Nitrianskej Blatnici zo dňa 29.11.2018 

a na základe predložených návrhov predsedov komisií OZ predkladám OZ Návrh na 

doplnenie členov komisií OZ v Nitrianskej Blatnici  z radov poslancov OZ a   

odborníkov - občanov obce Nitrianska Blatnica.   (mat. č. 4) 
 

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

sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  Do rozpravy 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. 
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Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 06/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

  v o l í  členov komisií OZ z radov poslancov a občanov - odborníkov: 

    

1. Komisia regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia: 

 -    Ing. Igor Slávik – predseda komisie 

- Andrej Bartošek 

- Jana Zelisková 

 

2. Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu: 

 -     Alena Stančeková - predseda komisie 

- Helena Horváthová 

- Valika Fuksíková 

- Anna Kolníková 

- Mgr. Daniela Páleníková 

- Renáta Švajcová 

- Oľga Tomanová 

 

3. Komisia pre školstvo, šport, mládež a kultúru 

 -     Mária Hlohovská – predseda komisie 

 -     Jozef Hudeček 

 -     Ing. Dagmar Pátrovičová 

 -     Ing. Igor Slávik 

 -     Peter Grznár 

- Monika Líšková 

- Mgr. Martina Oravcová 

- Mgr. Marek Pliško  

- Ing. Ivan Stískal 

  

4. Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 -     RNDr. Eduard Kollár – predseda komisie 

 -     Eva Bielená 

- Eva Banáková 

-  Jozef Drlička 

- Jozef Králik 

- Dušan Klas 

- Mgr. Elena Sláviková 

- Soňa Tomanová  

 

 

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

hody 2019“ v dňoch 26.04. - 29.04.2019  (mat. č. 5) 
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starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

  Opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. zástupcu starostu J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: 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? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 07/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici   

  

s c h v a ľ u j e  
Program Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské hody 2019 v dňoch 26.04. - 

29.04.2019 (mat. č. 5) 

 

8. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

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

 

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 62 – 73/2018 a 1 – 13/2019 

 2.  Žiadosť o prevzatie vybudovaného rozšíreného verejného vodovodu  

 3.  ŽoNFP na podporu projektu „WIFI pre Teba v Nitrianskej Blatnici“     

 4.  Žiadosť  o poskytnutie dotácie  v programe „ Podpora rozvoja športu“ na rok 2019 na   

      projekt „Vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku Nitrianska Blatnica   

      a nákup športovej výbavy na cvičenie v prírodnom prostredí parku “ –  Úrad vlády SR 

 5.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Vybudovanie a odvodnenie   

      priľahlých spevnených plôch a svahu Rotundy sv. Juraja“ 

 6.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na    

      financovanie projektu „Dobudovanie kamerového systému v obci Nitrianska Blatnica“ 

 7.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej   

      a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na   

       rok 2019 – MŠVVaŠ SR 

  8.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu budovy obecného úradu – MF SR 

  9.  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a Zmluva o dielo č. 1/SM/2019 na predmet zákazky:  

       „Stavebné úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“ 

 10. Návrh na kúpu osobného vozidla značky KIA SPORTAGE 1,6 formou 0% finančného   

       leasingu spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. a mikrobusu Volkswagen Transporter 

 11.  Rekonštrukcia cesty II/499 Nemčice – Radošina – hranica kraja 

 12. Záznam č. 10 SIŽP z kontroly dodržiavania povinností povinnej osoby – zberný dvor a   

       kompostáreň       
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 13. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018                                                 

 14. Podnet na vykonanie exekúcie 

 15. Odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

        

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

i k aktuálnym problémom obce, k organizácii Dní obce, prevádzke a údržbe miestneho 

cintorína a miestnych komunikácií,   k problematike názvu ulíc a parkovania pri MŠ a 

v parku,  k zabezpečeniu systému triedeného odpadu 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? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 08/2019 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 dotácie na podporu projektu „Vybudovanie a odvodnenie   

    priľahlých spevnených plôch a svahu Rotundy sv. Juraja“ 

2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na    

     financovanie projektu „Dobudovanie kamerového systému v obci Nitrianska Blatnica“ 

3.  Harmonogram rekonštrukcie cesty II/499 Nemčice – Radošina – hranica kraja 

4.  Záznam č. 10 SIŽP z kontroly dodržiavania povinností povinnej osoby – zberný dvor a   

     kompostáreň       

5.  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Nitrianska Blatnica za rok 2018 

6.  Podnet na vykonanie exekúcie   

  

b)  s c h v a ľ u j e  

 1. Rozpočtové opatrenia obce 62 – 73/2018 a 1 – 13/2019 

 2.a/ predloženie ŽoNFP na podporu projektu „WIFI pre Teba v Nitrianskej Blatnici“    

    realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so   

    zameraním na podporu „WiFi pre Teba , kód  výzvy:“ OPII-2018/7/1-DOP“, 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; 

    c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo   

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

        750,- €  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

     d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 3. Žiadosť  o poskytnutie dotácie  v programe „ Podpora rozvoja športu“ na rok 2019 na   

      projekt „Vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku Nitrianska Blatnica   

      a nákup športovej výbavy na cvičenie v prírodnom prostredí parku “ –  Úrad vlády SR  

 4.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej   

      a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na   
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       rok 2019 – MŠVVaŠ SR 

 5.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu budovy obecného úradu – MF SR 

 6.  Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk a Zmluvu o dielo č. 1/SM/2019 na predmet zákazky:   

      „Stavebné úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“ 

 7.  Kúpu osobného vozidla značky KIA SPORTAGE 1,6 formou 0% finančného   

      leasingu spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. 1.  zvýšenou splátkou nájomného vo výške   

      7375,00 € a mesačnou splátkou vo výške 550,25 € po dobu financovania 48 mesiacov a  

      jazdeného mikrobusu Volkswagen Transporter v cene cca 10 000,- € 

 8.  Prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku obce Nitrianska Blatnica Západoslovenskou   

      vodárenskou spoločnosťou, a.s., zmluvou o prevádzkovaní č. 40/07/12285/19 na dobu   

      neurčitú za  podmienok určených v zmluve; 

 

     c)  o d v o l á v a 

 1.  PaedDr. Veroniku Michalovičovú ako zástupcu zriaďovateľa – poslanca OZ z Rady školy  

      pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica; 

 

     d)  d e l e g u j e  

 1.  Milana Sochu ako zástupcu zriaďovateľa – poslanca OZ do Rady školy pri ZŠ s MŠ  

      Nitrianska Blatnica; 

 

           e)  o d p o r ú č a  starostovi obce 

1.  predložiť na nasledujúce plánované zasadnutie OZ návrh názvu ulíc obce Nitrianska   

     Blatnica  

 

   

9. bod  

Záver      

 

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 2. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené. Ďakujem 

Vám za účasť a želám príjemný zbytok večera. 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  01.03.2019 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Eva Bielená                                                ....................................... 

 

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


