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Z Á P I S N I C A 

 

zo  4. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 22. augusta 2019 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   4. 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 4. 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 – M. Hlohovská - PN      

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 2019 

4. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2019 

      5.   Konsolidovaná výročná správa Obce Nitrianska Blatnica za rok  2018                                                                         

      6.   Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov   

            škôl  a školských zariadení na území Obce  Nitrianska Blatnica    

7.   Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv 75. výročia SNP   

      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 plánovaného zasadnutia určujem: 

      1.   Alena Stančeková 

2. Patrik Krajčík 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Alena Stančeková a p. poslanec Patrik Krajčík boli zvolení za 

overovateľov zápisnice zo 4. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 17/2019 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 zo  4. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 22. augusta 2019 poslancov:   

      1.   Alena Stančeková 

2. Patrik Krajčík 

 

Ďalej si dovolím požiadať   p. poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú a p. poslanca Ing. Igora Slávika 

ako overovateľov zápisnice z  3. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

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

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

p. Ing. I. Slávik – vážený p. starosta, ja som zápisnicu 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 - 16/2019 z   3. plánovaného 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.  
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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. 18/2019 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 3. PZ OZ v Nitrianskej Blatnici zo dňa 30. mája 2019   

 

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

2019 (mat .č. 13) 

  

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

predkladám  obecnému zastupiteľstvu návrh na 3. úpravu rozpočtu na rok 2019 v tomto znení: 

Bežné príjmy: 

Bežné príjmy sa navyšujú o 18.914 €. Rozpočet bežných príjmov sa upravuje v položke 

Dane za špecifické služby o 145 €, položka Príjmy z vlastníctva o 132 €, položka 

administratívne poplatky o 762 €, položka Poplatky a platby o 667 €, položka Vlastné príjmy 

ZŠ o sumu o 10.010 €, ďalšie administratívne poplatky o 282 €, Ostatné príjmy o 1.752 €. 

Transfery sa navyšujú o 5.164 € . 

Kapitálové príjmy: 

Rozpočet kapitálových príjmov sa upravuje v položke Príjem z predaja pozemkov na sumu 760 

€. 

Príjmové finančné operácie: 

Príjmové finančné operácie sa neupravujú.  

Bežné výdavky: 

 Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa upravuje na výšku 8.572,- €. Na zvýšení sa 

podieľa hlavne položka 637 Služby a položky poistného. 

 Kapitola Všeobecné verejné služby inde neklasifikované sa upravuje na sumu 593 €, čo sú 

výdavky súvisiace s konaním volieb. 

 Kapitola Všeobecné služby inde neklasifikované sa navyšuje  o 800 €, výdavky súvisia so 

splácaním úrokov z úveru. 

 Kapitola Ochrana pred požiarmi sa navyšuje o 531 €. 

 Kapitola Cestná doprava sa znižuje o sumu 500 €. 

 Kapitola Nakladanie s odpadmi sa navyšuje o sumu 84 €. 

 Kapitola Kultúrne služby sa navyšuje na sumu 15.260 €, navýšenie sa výdavkov na 

kultúrne podujatia, tieto budú po zúčtovaní dotácie z časti kompenzované a výdavky na 

údržbu kultúrneho domu  a výdavky na údržbu rotundy, ktoré neboli rozpočtované. 

 V kapitole Vzdelávanie je navýšená výška výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 

3.970 €.  

 

Kapitálové výdavky: 

Časť kapitálových výdavkov sa upravuje nasledovne: 
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 Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa navyšuje na sumu 19.817 €, jedná sa 

o výdavky na akontáciu pri kúpe osobného vozidla KIA a výdavky na zakúpenie 

úžitkového vozidla VW Transporter hodnote 12.000 €. 

 Kapitola Predprimárne vzdelávanie  sa upravuje na výšku 97.931 €.  

 

Výdavkové finančné operácie: 

Vo výdavkových  finančných operáciách ku zmenám nedochádza. 

Po zapracovaní týchto úprav je  rozpočet nasledovný: 

Bežné príjmy 1.125.693 

Kapitálové príjmy 93.795 

Príjmové finančné operácie 38.873 

Príjmy spolu 1.258.361 

Bežné výdavky 1.025.255 

Kapitálové výdavky 159.197 

Výdavkové finančné operácie 72.110 

Výdavky spolu 1.256.562 

+Prebytok / - Schodok rozpočtu 1.799 
 

 

3. úpravou rozpočtu tak vzniká prebytok rozpočtu vo výške 1.799,- €. 

 

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 J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: 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 2019 podľa predloženého návrhu.  

  

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

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

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

Kto je za? – 8  

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 19/2019 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.13) 
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4. bodom programu je   Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2019 (mat. č.14) 
 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec Nitrianska 

Blatnica zostavila rozpočet na rok 2019 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 2019 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 2019 a jeho 

jednotlivých úprav a súčasne podľa skutkového stavu k 30. júnu 2019. 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 

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 21. zasadaní OZ Nitrianska Blatnica dňa 22.11.2018 

uznesením č. 31/2018.  

 Schválený rozpočet bol upravovaný k 30.06.2019: 

- I. úprava – uznes. č. 3/2019 zo dňa 28.2.2019, schválená na 2. zasadaní OZ 

- II. úprava – uznes. č. 10/2019 zo dňa 30.05.2019, schválená na 3. zasadaní OZ 

 

Skutočné bežné príjmy obce sú k  30.6.2019 vo výške 626.769,46 €,, plnenie rozpočtu je vo 

výške 51 %. Výdavky obce k 30.6.2019 dosahujú výšku 607.772,23 €, čo znamená plnenie vo 

výške 50 % . 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých príjmoch a výdavkoch sú v predloženom dokumente. 

Dokument má informatívny charakter a obecné zastupiteľstvo ho len berie na vedomie.   

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

uzavrieť zoznam prihlásených. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu 
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obce p. poslanca J. Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k hospodáreniu obce za 

I. polrok 2019. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Rozbor hospodárenia za I. polrok 2019   a odporúča ho 

obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.  

 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 2019 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 30.06.2019. Komisia navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu zobrať hospodárenie obce za I. polrok 2019 na vedomie. 

  

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. 20/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

b e r i e  n a  v e d o m i e   
hospodárenie obce za I. polrok 2019   

5. bodom nášho rokovania je Konsolidovaná výročná správa obce Nitrianska Blatnica za 

rok 2018       (mat. č. 15).  

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002, § 22 konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje 

materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú závierku.  

Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie 

o konsolidovanom celku. Do konsolidovaného celku obce Nitrianska Blatnica, ktorá je 

materskou účtovnou jednotkou spadá dcérska spoločnosť, ktorou je Základná škola s materskou 

školou Nitrianska Blatnica.   

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť 

vyhotoviť aj konsolidovanú výročnú správu, ktorá sa predkladá na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu.  

Konsolidovaná výročná správa  musí poskytovať verný a pravdivý obraz o účtovných 

jednotkách konsolidovaného celku, a musí byť overená audítorom do jedného roka od 

skončenia účtovného obdobia. 

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

ktorá sa výročná správa vypracováva. 

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

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

Návrh výročnej správy bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradných tabuliach 

a neboli k nej podané žiadne návrhy a pripomienky.  
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starosta – otváram rozpravu k tomuto bodu, prosím hláste sa do rozpravy.   Najskôr prosím 

spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu, p. poslanca J. Hudečka, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Výročnú správu obce na svojom včerajšom rokovaní  

a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

Pani A. Stančeková: Komisia prerokovala Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2018 

a skonštatovala, že uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce Nitrianska Blatnica 

vo všetkých súvislostiach poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2018 

a sú v súlade so zákonom o účtovníctve.  Odporúča taktiež správu schváliť. 

Poslanec p. Ing. I. Slávik sa informoval o položke odstupné pre učiteľov ZŠ s MŠ. 

 

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. 21/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

   s c h v a ľ u j e 

Konsolidovanú výročnú správu obce Nitrianska Blatnica za rok 2018 (mat. č.15)  

 

6. bodom programu je Návrh VZN   o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce  Nitrianska Blatnica (mat. č. 16). 
 

 V súlade s ustanoveniami § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami §-ov 20, 28, 114 a 140 Zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,Vám 

predkladám na prerokovanie a schválenie návrh VZN  –  o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce  Nitrianska 

Blatnica 

Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa ustanovila obci ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení 

povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube 

detí   a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej   jedálni. V súvislosti s novelou zákona v 

oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa účinného od 

1.9.2019 je potrebné doplniť VZN Obce Nitrianska Blatnica č. 2/2016 o výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Nitrianska Blatnica. Dotácia na stravovanie je od 1. 9. 2019 určená všetkým žiakom 

základnej školy, Obec Nitrianska Blatnica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení je 

povinná v zmysle novely zákona znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení 

školského stravovania o dotáciu poskytnutú štátom, ktorá je vo výške 1,20 €. Okrem tejto 
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zmeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo nové finančné pásma na 

nákup potravín. Z uvedených dôvodov je potrebné upraviť   celé VZN č. 2/2016.  

Informácia o jednotlivých príspevkoch: Materská škola: príspevok ostáva nezmenený. Školský 

klub detí: príspevok ostáva nezmenený,   Školská jedáleň : z dôvodu legislatívnych zmien sa 

menia príspevky na stravovanie.  

Predkladaný materiál má dopad na rozpočet Obce Nitrianska Blatnica, časť príjmová.  

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

a webovom sídle obce od 07.08.2019. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli uplatnené žiadne 

pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

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

sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. Opäť 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 Návrh VZN a odporúča ho obecnému zastupiteľstvu 

schváliť v predloženej podobe. 

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

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

materiálu. 

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

prerokovala predložený návrh a skonštatovala, že je spracovaný v súlade so zák. č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť. 

Poslankyňa p. A. Stančeková taktiež poinformovala prítomných o spôsobe úhrady zábezpeky 

a systéme nahlasovania žiakov na odber stravy. Poslanec p. RNDr. E. Kollár na vrhol 

nahlasovať, resp. odhlasovať žiakov na stravu i prostredníctvom SMS a elektronickou poštou.  

  

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 obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 2/2016 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 22/2019 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 1/2019 

 

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. 1/2019 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení na území Obce  Nitrianska Blatnica (mat. č. 16). 
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7. bodom rokovania je  Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv 75. 

výročia SNP  (mat. č. 17) 

 

Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici   pri príležitosti osláv 75. 

výročia Slovenského národného povstania a 92. výročia založenia DHZ  organizujú kultúrno-

spoločenské podujatie,  ktoré sa uskutoční v sobotu 24. augusta 2019 pri Pamätníku padlých na 

námestí obce a v miestnom parku. 

 

Podujatie bude mať tento program: 

 

14.45 h.    Zraz účastníkov osláv pred kultúrnym domom 

15.00 h.    Hymna SR   

15.05 h.    Báseň  

15.10 h.    Slávnostný príhovor 

15.15 h.    Pietny akt kladenia venca 

15.20 h.    Presun účastníkov osláv do parku 

15.30 h.    Kultúrno – športový program 

                 - vystúpenie dychovej hudby BIELIČANKA   

                 - vystúpenie hudobnej skupiny NOVÁ STOPA 

                 - program pre deti 

                 - statické ukážky hasičskej techniky 

                 - nafukovací hrad 

                 - hasičská pena 

                 - trampolína 

 

Pre účastníkov podujatia bude na obecnej kolkárni zabezpečený pitný režim, guláš, opekačka a 

zmrzlina 

                                                                         

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 a  Komisia pre školstvo, šport, mládež a kultúru 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. 

  

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. 23/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici   

  

s c h v a ľ u j e  

Plán organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv 75. výročia SNP  (mat. č. 17) 
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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. 26 – 41/2019 

2.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja na   

     rok 2019 – Zateplenie kolkárne v obci Nitrianska Blatnica  

3. Návrh žiadosti o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja   

    vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 - Automatický      

    zavlažovací systém hracej plochy futbalového ihriska  

4. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 

5. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok  

    2019   

6. Návrh Žiadosti a Zmluvy o poskytnutý podpory na   Národný projekt s názvom „Podpora     

    biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“   

    zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území  

    –  Výsadba drevín v parku v Nitrianskej Blatnici  

7. Návrh žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v zmysle zákona č.   

    587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde – Prístavba skladu a garáže v Zbernom dvore  

    v Nitrianskej Blatnici 

8. Návrh žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a  

    dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021 

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

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

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

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

13. Žiadosť o predĺženie limitu a obdobia kontokorentného úveru 

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku KNC par. č. 1132/42 o výmere 66 m2 – PaedDr. Ľubomíra   

      Hertelová, Nitrianska Blatnica č. 25 

15. Rozhodnutie SIŽP – zamietnutie odvolania 

16. Projekt WiFi pre Teba v Nitrianskej Blatnici 

 

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 Ing. I. Slávik navrhol na zlepšenie priamej interakcie s obyvateľmi obce zriadiť 

stránku obce na Facebooku, vylepšiť webovú stránku a  zaviesť živé vysielanie, resp. záznamy 

z rokovaní obecného zastupiteľstva a zakúpiť na to záznamové zariadenie. Taktiež navrhol 

zaviesť kontroly čistoty a poriadku v spoločných a vonkajších priestoroch nájomných bytových 

domov. 

- p. R. Slezák predložil obecnému zastupiteľstvu petíciu občanov časti obce „Funduše“ za 

uzatvorenie miestnej komunikácie MK 21 /parc.č. 626/ ako slepej ulice a jej prehradenie 

rampou na úrovni hranice, kde spevnená komunikácia končí. 

I ďalší občania obce prítomní na rokovaní OZ poukázali na potrebu údržby verejnej zelene, 

miestnych komunikácií a dažďovej kanalizácie a ich nevyhnutných opráv a rekonštrukcií.         

- starosta obce reagoval na vznesené podnety a odpovedal na položené otázky. 
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starosta : Do diskusie sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Prosím predsedníčku 

návrhovej komisie p. poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú 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. 24/2019 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 projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja na   

     rok 2019 – Zateplenie kolkárne v obci Nitrianska Blatnica  

2. Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 

3. Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok  

    2019 

4. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia 

5. Informáciu o realizácii projektu WiFi pre Teba v Nitrianskej Blatnici 

6. Petíciu občanov časti obce „Funduše“ za uzatvorenie miestnej komunikácie MK 21 /parc.   

    č. 626/  

7. Návrh na zavedenie živého vysielania, resp. záznamu zo zasadnutí OZ   

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia č. 26 – 41/2019 

2.  Žiadosť o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja   

     vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 - Automatický    

     zavlažovací systém hracej plochy futbalového ihriska 

3.  Žiadosť a Zmluvu o poskytnutý podpory na   Národný projekt s názvom „Podpora     

     biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“   

     zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území –   

     Výsadba drevín v parku v Nitrianskej Blatnici  

4.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde – Prístavba skladu a garáže v Zbernom dvore  

     v Nitrianskej Blatnici 

5. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde – Zakúpenie kompostérov v obci Nitrianska Blatnica    

6. Žiadosť o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a  

    dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021 

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry na rok 2020 - NSK 

8.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu na rok 2020  – NSK 

9.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu na rok 2020 – NSK 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na obnovu NKP na území nitrianskeho kraja   

      na rok 2020 

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

      pozemok KN C parc. č. 1132/42 trvale trávne porasty o výmere 66 m2, za cenu stanovenú   

      znaleckým posudkom na Karola Hertela a manželku PaedDr. Ľubomíru   

      Hertelovú, bytom Nitrianska Blatnica č. 25. Predaj nehnuteľností bude predložený na   
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      schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Nitrianskej  Blatnici ako prípad hodný osobitného   

      zreteľa, nakoľko ide o pozemok pre obec nevyužiteľný, oplotený, užívaný a bezprostredne   

      susediaci s nehnuteľnosťami nadobúdateľov. Zámer previesť majetok takýmto spôsobom   

      je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným   

      zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento   

      zámer musí byť zdôvodnený počas celej tejto doby. 

 

 

c) s ú h l a s í  

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

     70 000,- € do 31.10.2020 a zabezpečením 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 4. 

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

a prajem vám príjemný zbytok večera.     

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  23.08.2019 

Zapísala : Renáta Švajcová 

 

 

  

                                                            

                                                                                    
 

Mgr. Michal Toman 

                       starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Alena Stančeková                                                     ....................................... 

     

 

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


