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Z Á P I S N I C A 

 

z  20. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 27. septembra 2018 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   20. 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 20. 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 III. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 

4. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2018 

      5.   Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia obce  

Nitrianska Blatnica za rok  2017                                                                           

      6.   Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie   volebných   

            plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane     

7.   Návrh VZN Štatút obce Nitrianska Blatnica  

      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 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 –  Peter Grznár 

 členovia návrhovej komisie –           Jozef Hudeček 

                                                           Ing. Dagmar Pátrovičová  
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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? - 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 plánovaného zasadnutia určujem: 

      1.   PaedDr. Veronika Michalovičová 

2. Patrik Krajčík 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa PaedDr. Veronika Michalovičová a p. Patrik Krajčík boli 

zvolení za overovateľov zápisnice z 20. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 21/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda návrhovej komisie –  Peter Grznár 

 členovia návrhovej komisie –           Jozef Hudeček 

                                                           Ing. Dagmar Pátrovičová  

  

2. za overovateľov zápisnice z  20. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 27. septembra 2018 poslancov:   

      1.   PaedDr. Veronika Michalovičová 

2. Patrik Krajčík 

 

 

Ďalej si dovolím požiadať   p. poslankyňu PaedDr. V. Michalovičovú a p. poslankyňu M. 

Hlohovskú ako overovateľov zápisnice z  18. plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

p. PaedDr. V. Michalovičová –  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 ju 

podpísala.  

 

Taktiež si dovolím požiadať   p. poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú a p. poslanca M. Sochu ako 

overovateľov zápisnice z  19. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Nitrianskej Blatnici aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice z tohto zasadnutia.  
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p. Ing. D. Pátrovičová –  vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som 

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

p. M. Socha – vážený p. starosta, ja som zápisnice preštudoval   a na znak súhlasu som ju 

podpísal.  

 

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

z predchádzajúcich zasadnutí OZ– prosím HK obce, p. Oľgu Tomanovú,   aby Vás v krátkosti 

poinformovala o stave ich plnenia. 

p. O. Tomanová: Uznesenia č. 8 - 16/2018 z   18. plánovaného zasadnutia OZ a č. 17 – 

20/2018 z 19. neplánovaného zasadnutia OZ sú splnené, alebo sa plnia v súlade so 

stanoveným termínom.  

 starosta - 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 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 22/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení   z 18. PZ OZ v Nitrianskej Blatnici zo dňa 17. mája 2018 a z 19. 

NZ OZ v Nitrianskej Blatnici zo dňa 12. júla 2018   

 

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

2018 (mat .č. 89) 

 
Predkladám Vám návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018 č. 3.  

Časť bežných príjmov sa upravuje podľa položiek o 22.531 €. Z významnejších súm 

spomeniem transfer na činnosť DHZ vo výške 3.000, transfer na projekt Kultúrne leto vo 

výške 1.700 €, transfer na prenesené kompetencie a to dopravné, vzdelávacie poukazy 

a odchodné spolu vo výške 5.332 €. 3. úpravou rozpočtu dôjde k navýšeniu rozpočtu bežných 

príjmov o 22.531 €,  rozpočet bežných príjmov tak dosiahne výšku 1.075.741 €. 

Časť kapitálových príjmov  sa upravuje o sumu 100.000 € na projekt školskej družiny 

a o 8.500 € na projekt detského ihriska. Kapitálový rozpočet sa navyšuje o sumu 108.500 €, 

spolu na výšku 280.884 €. 

Príjmové finančné operácie sa upravili uznesením OZ schválením prijatia úveru na 

vyššie spomínané projekty na sumu 60.000 €. 

Časť bežných výdavkov sa upravuje nasledovne: 

Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa navyšuje o sumu o 979 €. 

Kapitola Cestná doprava sa na navyšuje o sumu 730 €, týka sa nákupu spotrebného materiálu 

/penetračná zmes/. 

Kapitola Rozvoj obcí sa znižuje o sumu o 900 €, upravený rozpočet bude 32.929 €. 

Kapitola Rekreačné a športové služby sa navyšuje o sumu o 30 €.  

Kapitola Vysielacie a vydavateľské služby sa zvyšuje o sumu 667 €, navýšenie súvisí so 

zakúpením zosilňovača.  
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Kapitola Kultúrne služby – omylom bola vložená položka 635 vo výške 14.750 €, táto 

položka bude vymazaná. Po vylúčení tejto položky bude rozpočet v tejto kapitole vo výške 

17.490 €. 

Kapitola Náboženské a iné spoločenské služby sa znižuje o sumu 510 €. 

Kapitola Vzdelávanie sa navyšuje o 5.332 €. 

V časti kapitálového rozpočtu dochádza k úprave v týchto kapitolách: 

Kapitola Cestná doprava o sumu o 1372 €, čo je vlastne DPH k infrasetu. 

Kapitola Rozvoj obci sa navyšuje o sumu 9.256 €, jedná sa o projekt na vybudovanie 

detského ihriska. 

Kapitola Náboženské a iné spoločenské služby sa navrhuje vo výške 10.000 €, výdavky 

súvisia s realizáciou spevnených plôch a oplotenia na miestnom cintoríne. 

Kapitola Vzdelávanie – Predprimárne vzdelávanie - doteraz bolo rozpočtovaných 181.458 € 

na projekt materskej školy, rozpočet je potrebné navýšiť min. o sumu 10.000 € na práce, ktoré 

v rozpočte neboli zahrnuté a je potrebné ich vykonať.   

Kapitola Vedľajšie služby v školstve – sa rozpočtujú náklady na projekt rekonštrukcie ŠKD 

vo výške 154.904 € a suma 20.000 € na nevyhnuté výdavky súvisiace s realizáciou tohto 

projektu.  

Vo výdavkovej časti finančných operácií dochádza k úprave o sumu 3.000 €, jedná sa 

o splátky novoprijatého úveru. 

 

Po tejto celkovej úprave bude celkový rozpočet upravený nasledovne: 

 

Bežné príjmy    1.075.741 € 

Kapitálové príjmy        280.884 € 

Príjmové finančné operácie            60.000 € 

Spolu príjmy    1.416.625 € 

 

Bežné výdavky           935.898 € 

Kapitálové výdavky        402.132 € 

Výdavkové finančné operácie                40.567 € 

Spolu výdavky             1.378.597 € 

 

3. úpravou rozpočtu tak vzniká prebytok rozpočtu vo výške 38.028 €. 

 

Úprava rozpočtu je spracovaná v zmysle " Smernice o pravidlách rozpočtového procesu obce 

Nitrianska Blatnica".   

  

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 3. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

poslankyňu A. Stančekovú, aby Vás zoznámila so stanoviskom komisie k predloženému 

návrhu: 

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

územnej samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 3. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2018 podľa predloženého návrhu.  

V rozprave sa p. poslankyňa PaedDr. V. Michalovičová informovala na položku č. 637 – 

Služby.    
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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. 23/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
3. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2018 (mat.č.89) 

 

4. bodom programu je   Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2018 (mat. č.90) 
 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec 

Nitrianska Blatnica zostavila rozpočet na rok 2018 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 je zostavený 

a schválený ako prebytkový. 

 Obec pri vedení účtovníctva postupuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  v zmysle Opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení ďalších opatrení.  

Predkladaný materiál sprehľadňuje a dokumentuje stav hospodárenia obce Nitrianska 

Blatnica vyjadrených v tabuľkovej forme príjmov a výdavkov v znení funkčnej 

a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2018 

a jeho jednotlivých úprav a súčasne podľa skutkového stavu k 30. júnu 2018. Textová časť 

obsahuje hlavné okruhy príjmov a výdajov, spôsob ich tvorby, ako aj účely použitia. 

Hodnotenie rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

Hlavný zdrojom príjmu obce je v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  výnos dane 

z príjmov fyzických osôb. Ďalším zdrojom je príjem z miestnych daní v zmysle zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daň za jadrové zariadenie, príjmy z prenájmu 

nehnuteľného majetku a príjmy z prenájmu prostriedkov ako i iné poplatky v zmysle prijatých 

všeobecne-záväzných nariadení obce. 

Výdavky schváleného rozpočtu obce zahŕňajú výdavky potrebné na zabezpečenie 

plynulého chodu obce, výdavky na krytie prenesených a originálnych kompetencií obcí 

v zmysle zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
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neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. 

Rozpočet obce bol schválený na 16. zasadaní OZ Nitrianska Blatnica dňa 30.11.2017 

uznesením č. 28/2017.  

 Schválený rozpočet bol upravovaný k 30.06.2018: 

- I. úprava – uznes. č. 3/2018 zo dňa 22.2.2018, schválená na 17. zasadaní OZ 

- II. úprava – uznes. č. 10/2018 zo dňa 17.05.2018, schválená na 18. zasadaní OZ 

 

Skutočné bežné príjmy obce sú k 30.6.2018 vo výške 570.279,50 €, plnenie rozpočtu je vo 

výške 54 %. V časti kapitálových ako aj v časti finančných operácií sa plánuje plnenie až 

v druhom polroku 2018, kedy budú poskytnuté transfery na podané a  schválené projekty na 

materskú školu a školskú družinu. Rovnako sa očakáva aj plnenie príjmových finančných 

operácií. Celkový podiel skutočných príjmov voči rozpočtu za I. polrok predstavuje plnenie vo 

výške 46 %.  Prekročené plnenie v časti príjmovej bude upravené v ďalšej úprave. 

   

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa do rozpravy k tomuto bodu, aby som mohol 

uzavrieť zoznam prihlásených. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu 

obce p. poslanca M. Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k hospodáreniu obce za I. 

polrok 2018. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Rozbor hospodárenia za I. polrok 2018   a odporúča ho 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

 starosta: Prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného 

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

Pani A. Stančeková: Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2018 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor hospodárenia za I. polrok  bol vykonaný 

v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. z. vyjadruje verne vo všetkých 

súvislostiach finančnú situáciu obce Nitrianska Blatnica k 30.06.2018. Komisia v zmysle § 16 

ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za I. polrok 2018 s výrokom: 

„hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

  

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. 24/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
hospodárenie obce za I. polrok 2018 bez výhrad 

 

5. bodom programu je Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia 

obce Nitrianska Blatnica za rok 2017 (mat. č. 91) 
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Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2017 audítorom. 

Overenie ročnej účtovnej závierky bolo vykonané v zmysle zákona SNR č. 466/2002 Z. Z. 

O audítoroch  a Slovenskej komore audítorov. Audit vykonal  zodpovedný audítor Ing. 

Andrea Pápaiová v časovom období od 12.09. do 17.09.2018. Vedenie obce je zodpovedné za 

zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002 v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, 

implementáciu a zachovanie interných kontrol relevantných pre prípravnú a objektívnu 

prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, ako aj uskutočnenie 

účtovných dokladov primeraných za daných okolností. 

Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú 

situáciu obce Nitrianska Blatnica k 31. decembru 2017 na výsledky jej hospodárenia 

a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.  

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa.   Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. 

poslanca M. Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Správu nezávislého audítora na svojom včerajšom 

zasadnutí a navrhuje obecnému zastupiteľstvu zobrať ju na vedomie. 

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

stanovisko komisie.                                                                                                                               

A. Stančeková:   Správa nezávislého audítora prispela k vykonaniu záverečného auditu  ročnej 

účtovnej závierky za rok 2017. Komisia pre ekonomiku, podnikanie  a rozvoj cestovného 

ruchu   odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať ju na vedomie. 

starosta -    Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram.   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. 25/2018 v znení:  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

b e r i e  n a  v e d o m i e   
Správu nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia Obce Nitrianska Blatnica za 

rok 2017 (mat.č.91) 

 

6. bodom programu je Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane (mat. č.92) 
 

Na základe § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a 

doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov Vám predkladám návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia o 

vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na  

verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

 Účelom  tohto  všeobecne záväzného  nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle § 16 zákona 

č.181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o 
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politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vyhradiť miesta a 

podmienky  na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane1  pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávny krajov a  voľby do  orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách na 

území obce Nitrianska Blatnica.   

 Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

navrhujem len na obcou vyhradených miestach, a to v informačných tabuliach na námestí 

obce pred KD a  pred budovou obecného úradu.   

 

Návrh bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce od 12.09.2018 do 27.09.2018. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

starosta – otváram rozpravu k návrhu VZN. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, 

zástupcu starostu obce p. poslanca Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady 

k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť 

v predloženom znení. 

V rozprave p. poslanec RNDr. E. Kollár navrhol vypustiť konkrétne miesta umiestňovania 

volebných plagátov, resp. rozšíriť ich o vývesnú tabuľu pred obchodom na Novej ulici. 

Za pozmeňujúci návrh hlasovali 3 poslanci, 5 boli proti a 1 poslankyňa sa zdržala hlasovania. 

  

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

neodzneli ďalšie 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 obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2018 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 26/2018 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í 

 

VZN č. 1/2018 –  o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane (mat. č.92) 

 

7. bodom programu je Návrh VZN   Štatút obce Nitrianska Blatnica  (mat. č.93) 

V súvislosti s novelou zákona o obecnom zriadení dochádza aj k zmenám, ktoré si vyžadujú 

zmenu v Štatúte obce.  

                                                 
1 § 2 ods.1 a ods.2  zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z. z. o 

politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
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Zmeny, ktoré je potrebné premietnuť do aktualizovaného štatútu reflektujú napríklad na 

možnosť vyhlásenia dobrovoľnej zbierky, vydaním súhlasu s pričlenením obce, ale aj 

napríklad so zmenami v súvislosti s vyhlásením obecného referenda a zhromaždenia 

obyvateľov obce.  

Dňa 9. marca 2018 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ďalej len „ zákon o obecnom zriadení.“  

Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších nadobudla 

účinnosť od 1. apríla 2018.  

V závislosti od doterajšieho obsahu štatútu obce na jeho obsah môžu mať dopad najmä 

nasledujúce zmeny v zákone o obecnom zriadení :  

§ 4 ods.3 písm. b)  
- doplnenie možnosti obce v rámci výkonu samosprávy vyhlásiť dobrovoľnú zbierku  

 

§ 11 ods.4 písm. b)  
- doplnenie, že dobrovoľnú zbierku vyhlasuje a jej podmienky ustanovuje obecné 

zastupiteľstvo  

 

§ 11 ods.4 písm. q)  
- doplnenie, že obecné zastupiteľstvo vydáva súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods.1  

 

§ 11a ods.8  
- zmena, podľa ktorej výsledky miestneho referenda vyhlási obec nie obecné zastupiteľstvo 

do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a po 

novele aj na webovom sídle obce.  

 

§ 11b  
- zmena, podľa ktorej zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti môže 

nielen obecné zastupiteľstvo ale už aj starosta obce  

 

§ 13 ods.6  
- zmena, podľa ktorej pred pozastavením výkonu uznesenia starostom obce už nie je potrebné 

prerokovanie v obecnej rade  

 

§ 18f ods.1 písm. g  
- hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce, predtým osobitný zákon 

– s odkazom na § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z.z.  

 

§ 18f ods.1 písm. h  
- hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, aj ak ho o to požiada starosta nielen obecné 

zastupiteľstvo  

 

§ 18b  
- v prípade hlavného kontrolóra, ktorý vykonáva činnosť pre viaceré obce už nie je potrebné, 

aby dotknuté obce uzatvorili o tomto zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa 

§20a zákona o obecnom zriadení, postačuje aby bol zvolený obecným zastupiteľstvom každej 

z týchto obcí  

 

§ 25 ods.7  
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- novela spresnila postavenie zástupcu starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania 

na výkon funkcie zástupcu starostu tak, že mu patrí plat  

 

§ 25 ods.8  
- novela zaviedla maximálnu hranicu odmien poslancov v kalendárnom roku: jeden mesačný 

plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

 

§ 15 ods.4  
- novela zaviedla maximálnu hranicu odmien v kalendárnom roku pre členov komisií, ktorí 

nie sú poslancami a členov výboru mestskej časti, ktorý nie sú poslancami: jednu polovicu 

mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

 

Návrh bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce od 12.09.2018 do 27.09.2018. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

starosta – otváram rozpravu k návrhu VZN. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, 

zástupcu starostu obce p. poslanca Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady 

k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh novely štatútu obce schváliť 

v predloženom znení. 

 

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

ďalšie 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 obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 2/2018 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 27/2018 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 2/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í 

 

VZN č. 2/2018 –  Štatút obce Nitrianska Blatnica   

 

8. bodom   je bod rôzne a interpelácie poslancov. V tomto bode Vás najskôr zoznámim 

s rozpočtovými opatreniami obce od posledného zasadnutia OZ a potom Vám predložím na 

vedomie a prerokovanie aktuálne zmluvy, žiadosti, informácie, návrhy a opatrenia obecného 

úradu.   

1.  Rozpočtové opatrenia č. 36 – 46/2018 

2.  Pošta Nitrianska Blatnica – oznámenie dočasného zatvorenia pošty 

3.  Zloženie volebnej komisie KM 2018   

4.  Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 

5.  Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce  
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6.  Návrh žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v zmysle zákona č.   

      587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

7.   Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry - NSK 

8.   Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu športu – NSK 

9. Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu – NSK                                    

10.  Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na obnovu NKP na území NSK  

11.  Žiadosť o predĺženie limitu a obdobia kontokorentného úveru 

12.  Zmluva o termínovanom úvere č. 1045/2018/UZ 

13.  Oznámenie o zápise NKP do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa Zák. NR   

       SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

 

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

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  

V diskusii vystúpili poslanci a občania obce k aktuálnym problémom života obce a poukázali 

na potrebu ich okamžitého riešenia: 

- p. poslanec J. Hudeček poďakoval za výmenu svietidiel verejného osvetlenia a opravu 

cestných výtlkov, navrhol vyčistiť poľnú obecnú cestu za p. Gulikovou; 

- p. poslankyňa Ing. D. Pátrovičová sa informovala o oprave detských ihrísk v parku; 

- p. poslankyňa M. Hlohovská sa zaoberala organizovaním podujatia k Mesiacu úcty k starším     

  a rekonštrukciou MŠ.   

- starosta obce reagoval na vznesené podnety a odpovedal na položené otázky.  

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

návrhovej komisie p. poslanca P. Grznára, 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.  28/2018 v znení:  

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

1. Pošta Nitrianska Blatnica – oznámenie dočasného zatvorenia pošty 

2.  Zloženie volebnej komisie na KM 2018   

3.  Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 

4.  Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce  

5.  Zmluvu o termínovanom úvere č. 1045/2018/UZ 

6.  Oznámenie o zápise NKP do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa Zák. NR   

       SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia č. 36 – 46/2018 

2.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde 

3.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry - NSK 

4.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu – NSK 

5.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu – NSK 
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6.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na obnovu NKP na území nitrianskeho  

     kraja  

 

c) s ú h l a s í  

1.   s predĺžením splatnosti poskytnutého kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške   

      50 000,- € do 31.10.2019 a zabezpečenie úveru blankozmenkou obce spolu s dohodou  

      o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

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 20. 

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

a prajem vám príjemný zbytok večera.     

 

 

 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  28.09.2018 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

     

 

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


