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Z Á P I S N I C A 

 

z   21. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 22. novembra 2018 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   21. 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 21. 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. Predkladám Vám návrh programu 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 úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2018 a návrh rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na roky 2019 - 2021 

4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   a drobné 

stavebné odpady  

5. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici 

      6.   Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 -2023 

      7.   Návrh Sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou   

            Nitrianska Blatnica  na rok 2019                                                                                                               

      8.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

            Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2017/2018 

      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 podľa potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. 
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Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica v tomto 

zložení: 

    predseda návrhovej komisie –  Alena Stančeková 

     členovia návrhovej komisie –  RNDr. Eduard Kollár 

     Jozef Hudeček 

       

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. Ing. Dagmar Pátrovičová 

2. Mária Hlohovská 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Ing. Dagmar Pátrovičová   a p. poslankyňa Mária Hlohovská 

boli zvolené za overovateľov zápisnice z 21. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej 

Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 29/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda návrhovej komisie –  Alena Stančeková 

     členovia návrhovej komisie –  RNDr. Eduard Kollár 

     Jozef Hudeček 

2. za overovateľov zápisnice z    21. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v   

Nitrianskej Blatnici zo dňa 22. novembra  2018 poslancov:   

 Ing. Dagmar Pátrovičovú 

 Máriu Hlohovskú 

 

Ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu PaedDr. Veroniku Michalovičovú   a p. poslanca 

Patrika Krajčíka, ako overovateľov zápisnice z 20. plánovaného zasadnutia Obecného 

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

 

p. PaedDr. Veronika Michalovičová  – vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia 

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

 

p. Patrik Krajčík – neprítomný 
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starosta - Teraz pristúpime k 2. bodu programu – kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúceho  zasadnutia OZ – prosím Hlavnú kontrolórku obce, p. Oľgu Tomanovú,   

aby Vás v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

O. Tomanová – uznesenia č. 21 – 28 z   20. PZ OZ   sú splnené, alebo sa plnia v súlade so 

stanoveným termínom.  

starosta: Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica 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. 30/2018 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  20. PZ   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  zo  

dňa 27. septembra 2018. 

 

3. bodom programu je Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 

2018 a návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2019 – 2021 (mat. č. 94) 
Podľa § 21 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec zverejňuje návrh rozpočtu na tri roky. 

V zmysle novely zákona z roku 2013 môže obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov 

rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. Rozpočet obce na rok 

2019 obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako záväzný, ktorým sa bude činnosť obce v budúcom 

roku riadiť a rozpočty obce na rok 2020 a 2021 sa prerokujú a budú informatívne. Určujú 

však rozvoj obce v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce . 

Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu (z. č. 493/2011 Z.z. 

o rozpočtovej zodpovednosti). Podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti rozpočtový 

dokument obsahuje údaje za dva predchádzajúce rozpočtové roky, bežný rozpočtový rok 

(schválený aj očakávaná skutočnosť) a tri nasledujúce rozpočtové roky.  

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

a webovom sídle   obce od 07.11.2018. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli uplatnené 

žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

Komentár k návrhu rozpočtu pre roky 2019 – 2021. 
 

Finančný rozpočet obce na roky 2019– 2021 je spracovaný v zmysle zákona 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov. Rozpočet 

sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2019, pričom 

rozpočet na roky 2020 a 2021 je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom 

roku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 sme vychádzali zo súčasnej 

platnej legislatívy. Vzhľadom k tomu, že ku dnešnému dňu Ministerstvo financií 

nezverejnilo východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose z daní 

príjmov fyzických osôb pre rok 2019, tieto sú v rozpočte obce uvedené vo výške 
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predpokladaného podielu a po zverejnení týchto údajov bude rozpočet upravený na 

stanovenú výšku. 

Príjmová časť rozpočtu: 

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 1.002.900 €. Tieto zahŕňajú už spomínaný 

výnos dane z príjmov, príjem za dane z nehnuteľnosti, poplatky obce stanovené 

všeobecne záväznými nariadeniami obce, úroky z bankových účtov, transfery na 

prenesené kompetencie.   

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované. 

Príjmové finančné operácie v predloženom návrhu nie sú rozpočtované. Tieto 

budú musieť byť upravené z dôvodu poskytnutia dotácie na hasičskú zbrojnicu vo výške 

29.197 €. Tieto finančné prostriedky boli obci poskytnuté  až po spracovaní návrhu 

rozpočtu, zároveň boli finančné prostriedky presunuté aj na účet obce. Keďže príjem je 

v roku 2018 a realizácia prác prebehne v roku 2019, je potrebné tieto finančné 

prostriedky zapojiť do rozpočtu cez príjmové finančné operácia, kde navrhujem 

doplnenie rozpočtu. 

Výdavková časť rozpočtu: 

Výdavky sú v rozpočte uvádzané podľa jednotlivej štatistickej klasifikácie na 

úrovni položky ekonomickej klasifikácie.  

Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 887.101 €, jedná sa o výdavky na bežný 

chod obce podľa predloženého návrhu. 

Kapitálové výdavky nie sú v predloženom návrhu rozpočtované, avšak na 

základe poskytnutia dotácie na hasičskú zbrojnicu navrhujem doplnenie na výšku 

30.657 € - čiže 29.197 € krytie výdavkov z dotácie a 1460 € krytie z vlastných zdrojov. 

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 59.283 €. Zahŕňajú 

splátku úverov ŠFRB, splátku leasingu na fekál a splátku novoprijatého úveru. Ku  dňu 

zostavovania návrhu rozpočtu obec neobdržala splátkový kalendár na tento úver, preto 

bude pravdepodobne potrebné v priebehu roka upravovať aj túto položku.  

Bilancia rozpočtu je nasledovná: 

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 1.001.900 €, výdavky sú rozpočtované 

vo výške 946.384 €, čiže návrh rozpočtu je zostavený ako prebytkový. Prebytok rozpočtu 

vo výške 55.516 € bude použitý na splácanie kontokorentného úveru, ďalej ako zdroj 

vlastných prostriedkov k schváleným žiadostiam a na krytie vzniknutých 

nepredvídaných výdavkov. 

Návrh rozpočtu bol prerokovaný ekonomickou komisiou a navrhujem ho schváliť 

v predloženom znení. 

 

Komentár k IV. úprave 
Predkladám Vám návrh na schválenie IV. úpravy rozpočtu podľa predloženej 

očakávanej skutočnosti, ktorá je vykázaná v návrhu rozpočtu. 

Bežné príjmy boli schválené na rok 2018 vo výške 1.072.741 €, očakávaná 

skutočnosť je 1.080.499 €, čo je zvýšenie o 7.758 €. Zvýšenie sa týka poskytnutých 

transferov. 

V kapitálových príjmoch bolo rozpočtované 280.884 €, čo bola výška dotácie na 

dva projekty, a to na školskú družinu  a materskú školu. Obci bola ku dnešnému dňu 

prefinancovaná dotácia na  projekt ŠKD v plnej výške 100.000 €, na materskú školu 

bolo ku dnešnému dňu preplatených 79.348,73 €. Zároveň navrhujem navýšenie príjmov 

o položku 322 Kapitálový transfer na hasičskú zbrojnicu, finančné prostriedky boli 

schválené a zaslané na účet po spracovaní návrhu úpravy. 

Finančné operácie boli rozpočtované vo výške 60.000 €. Jednalo sa o prijatie 

úveru na krytie vlastných nákladov k projektom na ŠKD a MŠ.  
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Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 1.416.625 €, očakávaná skutočnosť 

k 31.12.2018 je 1.421.383 €. 

Vo výdavkovej časti bol celkový rozpočet schválený na výšku 1.378.597 €,  

očakávaná skutočnosť je v návrhu vo výške 1.346.940 €.  

Bežné výdavky boli rozpočtované na výšku 935.898 €. Očakávaná skutočnosť je  

vo výške 900.797 €. Tu navrhujem navýšenie o 15.359 € o výdavky súvisiace 

s poskytnutým transferom na Rotundu sv. Juraja /10.000 € z MK SR a 2.900 € z NSK/. 

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 402.132 €, v návrhu rozpočtu je 

očakávaná skutočnosť vyčíslená vo výške 408.576 €.  Vzhľadom na skutočnosti 

vzniknuté od spracovania tohto návrhu navrhujem navýšenie očakávanej skutočnosti 

o 13.838 €. Jedná sa o kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia a 

výdavky na rozšírenie vodovodu.  

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške  40.567 €. 

Po zapracovaní doplňujúcich položiek bude očakávaná skutočnosť nasledovná: 

Bežné príjmy 1080499 

Kapitálové príjmy 280884 

Príjmové finančné operácie 60000 

Príjmy spolu 1421383 

Bežné výdavky 916156 

Kapitálové výdavky 422888 

Výdavkové finančné operácie 37567 

Výdavky spolu 1376611 

 +Prebytok / - Schodok rozpočtu 44.772 

 
Predložený návrh so zapracovaním navrhovaných zmien prerokovala na svojom 

zasadaní ekonomická komisia, táto odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh  so zapracovanými úpravami. Zároveň ekonomická komisia navrhuje, 

aby obec k 31.12.2018 vykonala úpravy rozpočtu podľa skutočnosti.  

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

zoznam prihlásených. Najskôr prosím znova 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 na 4. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2018 a návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2019 – 

2021  schváliť v predloženej podobe bez programovej štruktúry. 

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

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu. 

p. A. Stančeková: Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu prerokovala 

predložený návrh na zasadaní komisie dňa 19.11.2018, skonštatovala, že návrh je spracovaný 

v súlade so zákonom SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a odporúča taktiež obecnému zastupiteľstvu návrh 

schváliť bez programovej štruktúry. 

 

Ďakujem. Ďalej Vás v stručnosti oboznámim so „Stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

  
starosta - Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a  návrh rozpočtu obce na 

rok 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

HK obce odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. 

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. 31/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a)  s c h v a ľ u j e 

1. 4. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2018  

2. rozpočet obce Nitrianska Blatnica na rok 2019   

3. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 

 

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

1. rozpočet obce Nitrianska Blatnica na roky 2020 – 2021   

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 

    a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019  

 

4. bodom programu je návrh VZN – O miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  (mat. č. 95) 

V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 

a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103  zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v znení neskorších predpisov Vám predkladám na prerokovanie návrh VZN – O miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady (mat. č. 

95). 
   Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane 

z nehnuteľností a miestneho  poplatku  za   komunálne  odpady   a  drobné  stavebné odpady 

na území obce Nitrianska Blatnica v zdaňovacom období roku 2019. 

Podľa  § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 

zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby dane a určiť  oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru 
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zdaňovacieho obdobia. Obec pri vydávaní všeobecne záväzného nariadenia musí 

predovšetkým rešpektovať podmienku, že vydaniu nariadenia musí predchádzať výslovne 

splnomocnenie v zákone adresované obci a zároveň vymedzené pôsobnosťou vo veciach 

miestnej štátnej správy alebo ak vydáva nariadenie v rámci samosprávnej pôsobnosti, toto 

musí byť v súlade s Ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

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

a webovom sídle obce od 07.11.2018 do 22.11.2018. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

Komentár k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

Novelou č. 312/2018 zo dňa 17. októbra 2018 došlo k výrazným zmenám zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch. Podľa tejto novely sa pri stanovení sadzby  za komunálny odpad bude 

vychádzať z úrovne vytrieďovania odpadu v obci za predchádzajúci rok. Zákonom bol 

stanovený poplatok, ktorý je akýmsi postihom pre obce ktoré málo separujú.  Pri výpočte sa 

percentuálne prihliada na množstvo vyseparovaného odpadu oproti množstvu zmesovému 

komunálnemu odpadu. Zákon stanovil sedem úrovni triedenia a zároveň stanovil sadzbu za 

tonu za príslušný rok : 

 
V praxi to znamená, že čím bude obec a hlavne občania viac separovať, tým dosiahnu vyššiu 

úroveň triedenia a tým aj nižšiu sadzbu poplatku. Postup bude taký, že obec podľa údajov 

o množstvách vyseparovaného odpadu a o množstvách zmesového komunálneho odpadu 

vykázaných k 31.12. vypočíta úroveň triedenia a túto nahlási prevádzkovateľovi skládky. 

Podľa úrovne vytriedenia prevádzkovateľ skládky navýši cenu zmesového komunálneho 

odpadu za tonu o príslušnú sadzbu, ktorú musí uhradiť pôvodca odpadu, teda obec. Samotný 

prevádzkovateľ je povinný túto položku v plnej výške odviesť do environmentálneho fondu, 

teda nie je to príjem skládky.  

Poplatky by sa mali zaviesť od marca budúceho roku. 

Čo sa týka stanovenia úrovne vytriedenia v našej obci, tak sme vychádzali k stavu 

k 31.12.2017, nakoľko údaje za rok 2018 ešte nie sú ucelené.  V roku 2017 sme vyseparovali  

47,16 tony zložiek komunálnych odpadov, samotný zmesový komunálny odpad a objemový 

odpad bol za rok 2017 180,67 tony, čo je 26 % podiel vytriedenia a tým spadáme do sadzby 

10 € za tonu zmesového komunálneho a objemového odpadu na rok 2019. V praxi to 

znamená, že obec zavedenie tohto poplatku vyjde na 1.800 €, čo je potrebné premietnuť do 

poplatku za komunálny odpad.  V priemere to vychádza  zhruba na 1,50 € na obyvateľa.  Pri 

navyšovaní treba brať do úvahy aj to, že údaje ktoré sa použili pri tomto prepočte sú z roku 
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2017 a môžu sa značne odlišovať od roku 2018. Ku dnešnému dňu nebola ešte zverejnená 

novela a môžu sa v nej nachádzať mierne odlišnosti, preto spoločne s ekonomickou komisiou 

odporúčame navýšenie poplatku za KO o 3 €, čiže na výšku 18 €. 

 

Ďalšie zmeny vo VZN sa týkajú týchto paragrafov: 

§ 41 Zníženie poplatku 

Správca dane poplatok zníži o 50 %: 

a/ ak poplatník študuje  na strednej alebo vysokej školy a je ubytovaný mimo trvalého 

bydliska, musí predložiť žiadosť o zníženie a potvrdenie o ubytovaní 

b/ ak je poplatník zamestnaný mimo miesta trvalého bydliska a má súčasne v tomto mieste 

prechodný pobyt, predloží žiadosť o zníženie poplatku a doklad od zamestnávateľa 

o ubytovaní, prípadne nájomnú zmluvu 

c/ ak je poplatník zamestnaný mimo miesta trvalého bydliska a nie je tam prihlásený na 

prechodný pobyt, pretože mu výkon jeho povolania takéto neumožňuje /to je napr. pri 

montážnych pracovníkoch, prepravcoch a pod./, predloží čestné prehlásenie, že výkon práce 

mu neumožňuje uzatvorenie nájomnej zmluvy ani prihlásenie na prechodný pobyt.  

Zároveň je v tomto paragrafe daná povinnosť poplatníka tieto doklady predložiť správcovi 

dane do 31.1. príslušného roka, tak ako to káže zákon. Na žiadosti doručené správcovi dane 

po tomto termíne sa nebude prihliadať.  

O uvedených zmenách budeme občanov budeme informovať prostredníctvom obecných 

novín. 

§ 42 Odpustenie poplatku 

Správca dane poplatok odpustí: 

a/ v plnej výške poplatníkovi, ktorí sa dlhodobo zdržuje v zahraničí – t.z. nad 90 dní 

v kalendárnom roku. Nárok si poplatník uplatní žiadosťou a fotokópiou pracovnej zmluvy 

b/ deťom narodeným v priebehu roka. 

Znovu však je potrebné dané dokumenty doručiť správcovi dane do 31.1.2018. 

Znížená sadzba dane za komunálne odpady o 50 % občanom s ťažkým zdravotným 

postihnutím a držiteľom preukazu občana ŤZP zostáva zachovaná po predložení fotokópie 

preukazu. 

O uvedených zmenách budeme občanov budeme informovať prostredníctvom obecných 

novín. 

 

 

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. 

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

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

p. A. Stančeková – Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu  

prerokovala predložený návrh.   Skonštatovala, že   je spracovaný v súlade s ustanovením § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  

a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov 

a odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť. 

V rozprave sa p. poslankyňa M. Hlohovská a p. poslanec P. Grznár informovali o poplatkoch 

za komunálny odpad za novonarodencov a obyvateľov obce na skládke odpadu.                           
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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? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 3/2018 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 32/2018 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 3/2018 

 

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. 3/2018 – O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady   

  

5. bodom programu je Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici (mat. 

č. 96). 

 

Podľa § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve sú všetky obce, v ktorých sídli základná umelecká škola, jazyková škola, 

materská škola alebo školské zariadenie, povinné určiť výšku dotácie na žiaka uvedených škôl 

a školských zariadení na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.  

Všeobecne záväzné nariadenie obce rieši len problematiku určenia výšky dotácie na žiaka v 

zmysle § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Obce môžu v priebehu kalendárneho roka zvýšiť alebo znížiť výšku dotácie na    dieťa 

materskej školy a školského zariadenia, ale pri úprave výšky dotácie v príslušnom 

kalendárnom roku   sú povinné akceptovať počet   detí v materských školách a školských 

zariadeniach podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (ak zákon 

neurčuje inak). 

Každá zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy 

a dieťa materskej školy a školského zariadenia sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného 

nariadenia obce. 

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

a webovom sídle obce od 07.11.2018 do 22.11.2018. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

   

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa do rozpravy, aby som mohol uzavrieť zoznam 

prihlásených. 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 schváliť v predloženom 

znení. 



 10 

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

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu. 

p. A. Stančeková – Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu 

prerokovala predložený návrh a skonštatovala, že je spracovaný v súlade s ustanovením § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Všeobecne 

záväzné nariadenie obce rieši len problematiku určenia výšky dotácie na žiaka v zmysle § 6 

ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa 

zákona sú možné viaceré alternatívy stanovenia výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. 

Predložený návrh pri stanovení výšky dotácie vychádza zo skutočných nákladov na prevádzku 

a mzdy MŠ a školských zariadení v roku 2018 a počtu detí a žiakov k 15.09.2018. 

Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť. 

  

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 obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 4/2018 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 33/2018 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 4/2018 

 

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. 4/2018 –   O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici (mat. č. 96). 

 

6. bodom programu je Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na 

roky 2018 - 2023 (mat. č. 97) 

 

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať 

vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť 

v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na 

roky 2015 – 2020 (ktoré vypracúva Ministerstvo). 

 Od 1.1.2018 je účinná novela zákona, ktorá do tvorby komunitných plánov zaviedla viacero 

zmien. Zmenili sa niektoré povinné náležitosti, ktoré musí komunitný plán obce obsahovať 

(napr. analýza poskytovaných soc. služieb a analýza požiadaviek prijímateľov musí byť 

vykonaná podľa druhov, foriem a poskytovateľov soc. služieb, rovnako musia byť takýmto 

spôsobom definované ciele a priority KPSS a pod.). Tých zmien je viacero, pričom zákon 

nariaďuje, aby si obce svoje existujúce komunitné plány uviedli do súladu s novým znením 

zákona najneskôr do konca roka 2018. 
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 Znamená to teda, že najneskôr do konca roka musela obec svoj nový alebo aktualizovaný 

komunitný plán schváliť v zastupiteľstve a, čo je ďalšia novinka, do 15 dní od schválenia 

v zastupiteľstve ho musí zaslať svojmu VÚC. 

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto 

činností, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii s cieľom 

umožniť im zapojiť sa do bežného života v spoločnosti a ochrániť ich pred sociálnym 

vylúčením. Úlohou a cieľom samosprávy je vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a 

plnohodnotný život a postupne zlepšovať životné, pracovné a sociálne potreby obyvateľov 

obce.  

Komunitný plán sociálnych služieb predstavuje strednodobý plánovací dokument, zameraný 

na postupný rozvoj sociálnych služieb v obci. Analyzuje stav a úroveň sociálnych služieb 

poskytovaných obyvateľom obce, hodnotí potreby občanov odkázaných na sociálne služby a 

navrhuje ciele a opatrenia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných služieb.  

Komunitný plán sociálnych služieb je otvorený a živý materiál, ktorý bude reagovať na 

zmeny a potreby celej komunity v obci, na meniace sa legislatívne, materiálne, finančné a 

personálne prostredie. Z tohto dôvodu bude priebežne vyhodnocovaný a v prípade potreby 

aktualizovaný. Navrhované zmeny a úpravy dokumentu vstúpia do platnosti po schválení 

obecným zastupiteľstvom. Návrh bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením 

na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 07.11.2018 do 22.11.2018. Do zápisnice na 

Obecnom úrade neboli uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických 

osôb obce. 

 

starosta – otváram rozpravu k návrhu KPSS. 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 plánu 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? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené  podľa predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 34/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2023 (mat. č. 97) 

 

7. bodom programu je návrh Sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony 

obcou Nitrianska Blatnica na rok 2019 (mat. č. 98) 

V súlade  s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. a, c, g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a Zákona č. 544/1990 Zb. O miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Vám 

predkladám na prerokovanie a schválenie návrh Sadzobníka cien za poskytnuté služby 

a vykonané úkony obcou Nitrianska Blatnica na rok 2019 (mat. č. 98) 
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  Obecný úrad na rok 2019 neupravuje poplatky za iné služby a produkty, ktorých 

stanovovanie je v kompetencii obce.   

starosta – otváram rozpravu k návrhu sadzobníka, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie 

návrhy, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  Najskôr prosím 

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

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala návrh materiálu   a odporúča ho obecnému zastupiteľstvu   

schváliť v predloženom znení. 

starosta: Ďakujem. Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

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

návrhu. 

A. Stančeková: Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu prerokovala 

predložený návrh a skonštatovala, že je spracovaný v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. a, 

c, g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona č. 544/1990 Zb. O miestnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov a  odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť. 

starosta - Do rozpravy sa nikto ďalej nehlási, 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. 35/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Nitrianska Blatnica na rok 

2019 (mat. č. 98) 

 

8. bodom nášho rokovania je Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2017/2018 (mat. č.99) 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení riaditeľka 

Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce predložila v termíne 

do 30. októbra 2018 obecnému zastupiteľstvu správu o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Na základe zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov je obec povinná vytvárať podmienky na zabezpečenie výchovy a 

vzdelávania a vydávať pedagogicko-organizačné pokyny, v ktorých určuje hlavné úlohy a 

priority na príslušný školský rok.  

Obec na základe predloženej správy o úrovni výchovnovzdelávacieho procesu na základnej 

škole s materskou školou a školských zariadeniach každoročne analyzuje a kontroluje plnenie 

vytýčených cieľov a stanovuje nové úlohy pre školu a školské zariadenia v svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Konečným cieľom je vybudovať modernú, dobre organizovanú, 

efektívnu a úspešnú školu a školské zariadenia, orientované na žiaka, podporujúce jeho 

tvorivosť, aktivitu a rozvíjajúce kľúčové kompetencie tak, aby úspešne pokračovali v štúdiu 

na stredných alebo odborných školách. 

 

http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
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Správa musí obsahovať všetky požadované údaje v zmysle znenia vyhlášky a údaje musia byť 

pravdivé. Správu prerokúva riaditeľka školy v pedagogickej rade, predkladá orgánu školskej 

samosprávy (rade školy)   a dáva na schválenie zriaďovateľovi.  Povinnosťou školy je 

zverejniť správu najneskôr do 31. decembra na mieste dostupnom pre žiakov, rodičov 

i verejnosti, čo otvára priestor pre verejnú kontrolu práce školy, stáva sa zdrojom informácií 

pre budúcich žiakov a ich rodičov a konkurenciu. 

   Prosím   riaditeľku  ZŠ s MŠ p. Mgr. Danielu Páleníkovú,  aby Vás v stručnosti zoznámila 

s obsahom správy. 

(pozri Správa...) 

starosta – Ďakujem p. riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. D. Páleníkovej za prednesenie správy a 

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

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

predniesol   stanovisko Obecnej rady k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2016/2017. 

 - M. Socha: Obecná rada prerokovala Správu a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť 

s navrhovaným uznesením. 

Taktiež prosím predsedníčku Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru p. poslankyňu M. 

Hlohovskú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 - p. M. Hlohovská: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2017/2018 je spracovaná v súlade 

s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

Komisia v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky a odporúčania rady školy navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu správu schváliť a prijať navrhované uznesenie. 

 

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. 36/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

 s c h v a ľ u j e   
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Nitrianska Blatnica v školskom roku 2017/2018 (mat. č.99) 

  

9. 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 žiadosti, informácie, návrhy a opatrenia obecného úradu.   

 

 1. Rozpočtové opatrenia obce č. 47   –  61/2018 

 2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok  2019 (mat. č.100)                

 3. Príkazný list starostu obce Nitrianska Blatnica č. 1/2018 k vykonaniu ročnej   

     inventarizácie majetku a záväzkov obce (mat. č.101) 

 4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OFK Nitrianska Blatnica 
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 5. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2019 – Rotunda sv, Juraja 

 6. Žiadosť žiakov ZŠ s MŠ o vybudovanie cyklistického chodníka od kostola po školu 

 7. Vianoce 2018 - prehľad kultúrno spoločenských aktivít v mesiaci december    

      

starosta – otváram diskusiu k bodu rôzne, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, 

prosím hláste sa, 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 RNDr. E. Kollár sa informoval o prevádzke pošty po 31.12., 

- p. poslankyne M. Hlohovská a A. Stančeková  a p. poslanec J. Hudeček vystúpili 

k problematike navyšovania platov zamestnancov vo verejnom záujme. 

- p. A. Machovičová sa spýtala na termín otvorenia MŠ. 

  

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

návrhovej komisie pani A. Stančekovú, aby predniesla návrh uznesenia z bodu rôzne. 

Ďakujem. 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. 37/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

 1.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 

       2.  Príkazný list starostu obce Nitrianska Blatnica č. 1/2018 k vykonaniu ročnej   

            inventarizácie majetku a záväzkov obce 

       3.  Žiadosť žiakov ZŠ s MŠ o vybudovanie cyklistického chodníka od kostola po školu   

  

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. č. 47 –  61/2018 

      2.  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OFK Nitrianska Blatnica 

      4.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2019 – Rotunda  

           sv. Juraja 

  

 

12. bod  

Záver      

 

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

posledné   zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 7. volebného obdobia 

2014 - 2018 za ukončené. Dovoľte mi vysloviť osobné poďakovanie za Vašu obetavú prácu 

v miestnej samospráve v celom volebnom období. Úprimne Vám želám nech sa Vám naďalej 

darí spájať osobnú sebarealizáciu s ušľachtilými cieľmi v prospech iných. Zároveň Vám  

želám príjemný zbytok večera a predovšetkým Vás pozývam - budúcich i bývalých 

poslancov, ale i prítomných občanov obce na 1. Ustanovujúce zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 8. volebného obdobia 2018 - 2022, ktoré sa bude konať 
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o týždeň, vo štvrtok 29. novembra 2018 o 17,00 hodine vo Veľkej sále Kultúrneho domu 

v Nitrianskej Blatnici. Ďakujem.   

 

V Nitrianskej Blatnici,  23.11.2018 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

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


