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Z Á P I S N I C A 

 

z   5. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 21. novembra 2019 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   5. 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 5. 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 – Mária Hlohovská - PN   

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 2019 a návrh rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na roky 2020 - 2022 

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 VZN   Prevádzkový poriadok Pohrebiska obce Nitrianska   

            Blatnica 

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

            Nitrianska Blatnica  na rok 2020 

      8.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ   

            v školskom roku 2018/2019 

      9.   Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia obce Nitrianska   

            Blatnica za rok  2018 

    10.   Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva 

    11.   Rôzne, interpelácie poslancov 

    12.   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. 
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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 –  Alena Stančeková 

     členovia návrhovej komisie –  RNDr. Eduard Kollár 

     Ing. Igor Slávik 

       

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. Eva Bielená 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Ing. Dagmar Pátrovičová   a p. poslankyňa Eva Bielená boli 

zvolené za overovateľov zápisnice z 5. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 25/2019 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 

     Ing. Igor Slávik 

2. za overovateľov zápisnice z    5. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v   

Nitrianskej Blatnici zo dňa 21. novembra  2019 poslancov:   

 Ing. Dagmar Pátrovičovú 

 Evu Bielenú 

 

Ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu A. Stančekovú   a p. poslanca Patrika Krajčíka, ako 

overovateľov zápisnice zo 4. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

p. A. Stančeková –  vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som podpísala. 

Je napísaná v súlade s priebehom rokovania. Ďakujem. 
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p. P. Krajčík – 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 predchádzajúceho  zasadnutia OZ – prosím Hlavnú kontrolórku obce, p. Oľgu Tomanovú,   

aby Vás v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

O. Tomanová – uznesenia č. 17 – 24 zo   4. 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. 26/2019 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení  zo  4. PZ   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  zo  

dňa 22. augusta 2019. 

 

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

2019 a návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2020 – 2022 (mat. č. 18) 
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 

2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako záväzný, ktorým sa bude činnosť obce v budúcom 

roku riadiť a rozpočty obce na rok 2021 a 2022 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 05.11.2019. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli uplatnené 

žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

Komentár k návrhu rozpočtu pre roky 2020 – 2022 
Finančný rozpočet obce na roky 2020– 2022 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 však rozpočet na rok 2020, 

pričom rozpočet na roky 2021 a 2022 je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom 

rozpočtových rokoch. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 je obec 

povinná vychádzať zo súčasnej platnej legislatívy. Vzhľadom k tomu, že ku dnešnému 
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dňu Ministerstvo financií nezverejnilo východiskové štatistické údaje a rozpočtované 

podiely obcí na výnose z daní príjmov fyzických osôb pre rok 2020, tieto sú v rozpočte 

obce uvedené vo výške predpokladaného podielu vypracovaného  Kanceláriou rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť ZMOS-u a po zverejnení týchto údajov na stránke 

Ministerstva financií SR bude rozpočet upravený na stanovenú výšku.  

Príjmová časť rozpočtu: 

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 1.204.297 €.  

Položka 111 Daň z príjmov fyzických osôb, teda výnos dane je rozpočtovaný vo 

výške 499.584 €. Pri určovaní výšky výnosu dane sme vychádzali zo septembrovej daňovej 

prognózy vypracovanej Radou pre rozpočtovú zodpovednosť. Po zverejnení východiskových 
údajov fiškálnej decentralizácie bude rozpočet upravený. 

Položka 121 Daň z nehnuteľnosti, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, stavieb a bytov sa 
rozpočtuje vo výške 83.650 €. V uvedenej výške je zahrnuté navýšenie daní ako orná pôda, 
chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, stavby na bývanie, priemyselné 
stavby a stavby na ostatné podnikanie a ostatné stavby v zmysle návrhu nových VZN. 

Položka 133 Dane za špecifické služby zahŕňa daň za psa, za nevýherné hracie 
prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti obce, za jadrové 
zariadenia, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a za vyseparovaný odpad. Táto položka sa rozpočtuje na výšku 34.558 €. V položke je 
zohľadnené navýšenie poplatku za komunálne odpady v zmysle predloženého návrhu VZN. 

Položka 212 Príjmy z vlastníctva sa rozpočtujú príjmy z prenájmu pozemku 
a priestorov vo vlastníctve obce, príjmy z nájomných bytových domov, príjmy  za poskytnuté 
služby. Ďalej sa tu rozpočtujú príjmy za hrobové miesta, nakoľko sa budú uzatvárať nové 
nájomné zmluvy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 110.604 €. 

Položka 221 Administratívne poplatky sú rozpočtované vo výške  4.062 €, jedná sa 
o správne poplatky vyberané obcou za jednotlivé úkony podľa platného Sadzobníka 
správnych poplatkov. 

Položka 223 Poplatky a platby sú rozpočtované vo výške 5.920 €, jedná sa príjmy za 
rozhlasové relácie, príjmy za dom smútku, príjmy rekondičného zariadenia, za mulčovanie, za 
predaj smetných nádob. 

Položka 223 Poplatky a platby – jedná sa o príjmy  základnej školy, materskej 
a školskej družiny. Položka je rozpočtovaná vo výške 48.000€.  

Položka 229 Ďalšie administratívne poplatky sa rozpočtuje vo výške 7.682 € . Obec 
rozpočtuje poplatky za vývoz fekálií, za predaj propagačného materiálu, z dobropisov. 

Položka 292 Ostatné príjmy sa rozpočtuje vo výške 120 €, rozpočtujú sa tu príjmy 
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier. 

Položka 312 Transfery v rámci verejnej správy je navrhnutá vo výške 458.114 €, 
z toho 449.000 € je rozpočtovaných v rámci prenesených kompetencií, ktoré sú následne 
rozpočtované v časti výdavkovej. Ostatné transfery sa budú do rozpočtu obce zapájať, tak 
ako budú poskytované na účet. 

 
Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie nie sú rozpočtované. 

Výdavková časť rozpočtu: 

Výdavky sú v rozpočte uvádzané podľa jednotlivej štatistickej klasifikácie na 

úrovni položky ekonomickej klasifikácie.  

Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 1.115.775 €, návrh rozpočtu podľa 

jednotlivých funkčných klasifikácií je nasledovný: 
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Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa rozpočtuje vo výške 328.803 €. 

Kapitola zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov, poslancov a pracovníkov vykonávajúcich 

prácu na základe dohôd ako aj výdavky na odvody do poisťovní. Rozpočet  ďalej obsahuje 

výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu v obecnom úrade, výdavky za telekomunikačné 

služby, výdavky na kancelárske potreby a čistiace prostriedky. V kapitole sú zahrnuté aj 

materiálové výdavky na údržbu budovy, ďalej výdavky na všeobecné služby (revízie, za 

služby externého manažmentu, znalecké posudky za služby BOZP, za služby civilnej ochrany 

a pod.), výdavky na úhradu členských poplatkov a ďalšie iné. 

Kapitola Finančné rozpočtové záležitosti sa rozpočtuje vo výške 1.236 €. Jedná sa 

o výdavky za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. 

Kapitola Transakcie verejného dlhu sa rozpočtuje vo výške  10.400 €, jedná sa 

o výdavky na splácanie úrokov z prijatého úveru na projekt školskej družiny. 

Kapitola Ochrana pred požiarmi – rozpočet je vo výške 3.730 €. Jedná sa 

o výdavky na energie v hasičskej zbrojnici, výdavky na PHM, výdavky na údržbu vozového 

parku a budovy. 

Kapitola Cestná doprava sa rozpočtuje vo výške 1.000 €, jedná sa o materiálové 

výdavky. 

Kapitola Nakladanie s odpadmi je rozpočet navrhnutý vo výške 39.434 €. Jedná sa 

o výdavky na energie v zbernom dvore, výdavky na nákup zberných a odpadových nádob, 

výdavky na spotrebný materiál. Najväčšou položkou v tejto kapitole sú výdavky na zvoz 

komunálneho odpadu  vo výške 12.350 € a výdavky na za zneškodnenie odpadu vo výške 

14.500 €. Do poplatku za zneškodnenie bolo zahrnuté navýšenie poplatku za uloženie odpadu 

a zároveň aj poplatok do environmentálneho fondu podľa úrovne vytriedeného odpadu. 

Kapitola Rozvoj bývania sa rozpočtuje vo výške 16.464 € jedná sa o výdavky na 

energie spoločných bytových priestorov v nájomných bytoch, výdavky na bežné opravy 

a výdavky za správu bytov. 

Kapitola Rozvoj obcí je rozpočtovaná vo výške 12.890 €, jedná sa o výdavky 

chránenej dielne. 

Kapitola Verejné osvetlenie je rozpočtovaná na výšku 15.384 €, pričom elektrická 

energia je rozpočtovaná vo výške 6.000 €, údržba verejného osvetlenia 1.000 € a výdavky za 

služby vyplývajúce z koncesionárskej zmluvy 7.884 €. 

Kapitola Rekreačné a športové služby zahŕňa výdavky na energie a údržbu 

športovísk a transfer na činnosť OFK. Navrhnutý rozpočet je 5.150 €. 

Kapitola Kultúrne služby je navrhnutá vo výške 4.250 €, obsahuje výdavky na 

energie a drobné materiálové výdavky a opravy. 

Kapitola Náboženské a iné spoločenské služby je rozpočtovaná na  2.920 €. 

V kapitole sú rozpočtované výdavky na energie a údržbu domu smútku a údržbu cintorína. 

Kapitola Staroba je návrh rozpočtu vo výške 6.450 €. Jedná sa o výdavky na 

opatrovateľskú službu, príspevok obce na stravovanie a príspevok dôchodcom. 

Kapitola Vzdelávanie je rozpočtovaná vo výške 667.364 €, pričom výdavky na 

prenesené kompetencie sú navrhnuté vo výške 449.000 € a výdavky na originálne 

kompetencie vo výške 218.364 €. Na výraznom navýšení sa podieľa navýšenie mzdových 

výdavkov v súvislosti s 10% navyšovaním miezd. 

Kapitálové výdavky sú rozpočtované len v kapitole Vzdelávanie, kde sú 

rozpočtované výdavky vo výške 6.000 € na zhotovenie prístrešku na budove ŠKD. 

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 66.333 €, zahŕňajú splátku 

bežného úveru a  úverov ŠFRB, splátku leasingu na služobné vozidlo a splátku leasingu  na 

fekál. 

Bilancia rozpočtu je nasledovná: 
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Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 1.204.297 €, výdavky sú rozpočtované 

vo výške 1.188.108 €, čiže návrh rozpočtu je zostavený ako prebytkový. Prebytok 

rozpočtu vo výške 16.189 € bude použitý  ako zdroj vlastných prostriedkov 

k schváleným žiadostiam a na iné nepredvídané výdavky.  

Návrh rozpočtu bol prerokovaný ekonomickou komisiou, ktorá navrhuje jeho 

schválenie v predloženom znení. 

 

Komentár k IV. úprave 
Predkladám Vám návrh na schválenie IV. úpravy rozpočtu, navrhované úpravy sú 

predložené v návrhu rozpočtu na rok 2020 -2022 v časti očakávaná skutočnosť, kde je 

predložený schválený rozpočet na rok 2019 ako aj očakávaná skutočnosť. Keďže ide len 

o predpokladané príjmy a výdavky, k  31.12.2019 môžu vzniknúť mierne odchýlky.  

Rozpočet obce na rok 2019 bol upravený ku dnešnému dňu celkovo 3 krát, vo štvrtej 

úprave navrhujeme úpravu rozpočtu nasledovne: 

Bežné príjmy na sumu 1.111.861 € 

Kapitálové príjmy na sumu 81.957 € 

Príjmové finančné operácie na sumu 32.597 € 

Bežné výdavky na výšku 1.006.266 € 

Kapitálové výdavky na výšku 156.566 € 

Výdavkové finančné operácie na výšku 63.583 €. 

Uvedeným návrhom tak bude schválený vyrovnaný rozpočet obce s tým, že na krytie 

výdavkov bol použitý kontokorentný úver vo výške 32.597 €. 

 

Celkový prehľad o rozpočtovom procese 

 Schválený 
I., II., a III. 

úprava 
Očakávaná 
skutočnosť 

Bežné príjmy 1.001.900 1.125.693 1.111.861 

Kapitálové príjmy 0 93.795 81.957 

Príjmové finančné operácie 0 38.873 32.597 

Príjmy spolu 1.001.900 1.258.361 1.226.415 

Bežné výdavky 866.940 1.025.255 1.006.266 

Kapitálové výdavky 0 159.197 156.566 

Výdavkové finančné operácie 59.283 72.110 63.583 

Výdavky spolu 1376611 1.256.562 1.226.415 

 +Prebytok / - Schodok rozpočtu 44.772 1.779 0 

 
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 31.12.2019 

vykonala úpravy rozpočtu podľa skutočne vynaložených výdavkov a skutočne dosiahnutých 

príjmov.  

 

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 J. Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh na 4. úpravu rozpočtu 

obce Nitrianska Blatnica na rok 2019 a návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2020 

– 2022  schváliť v predloženej podobe bez programovej štruktúry. 
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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 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. 

starosta : Ďakujem. Ďalej Vás v stručnosti oboznámim so „Stanoviskom hlavného kontrolóra 

k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2020. 

 Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a  návrh rozpočtu obce na rok 2020 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 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. 27/2019 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 2019  

2. rozpočet obce Nitrianska Blatnica na rok 2020   

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 2021 – 2022   

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 

    a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020  

 



 8 

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

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  (mat. č. 19) 

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. 

19). 
   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 2020. 

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 

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 05.11.2019 do 21.11.2019. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

Komentár k VZN – poplatok za komunálny odpad 

Podľa zákona č. 312/2018 zo dňa 17. októbra 2018 došlo k výrazným zmenám zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré majú postih na poplatok za komunálny odpad. Podľa tohto 

zákona sa pri stanovení sadzby  za komunálny odpad vychádza z úrovne vytrieďovania 

odpadu v obci za predchádzajúci rok.  

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. Podľa úrovne triedenia odpadu v obci sme v roku 2019 

spadali do úrovne od 10-20%, čo v praxi znamená, že obec za každú jednu tonu zmesového 

komunálneho odpadu platila do environmentálneho fondu 12 €. Sadzba na príslušný rok je 

stanovená pevne týmto zákonom a na rok 2020, v prípade že by sme dosiahli rovnakú úroveň 

triedenia bola už 24 € za tonu. 
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Pri stanovovaní navýšenia poplatku za komunálny odpad sme teda vychádzali z údajov za rok 

2018, kedy úroveň vytriedenia odpadov dosahovala výšku 17,27 %. V prepočte sa ďalej 

použili priemerné predpokladané výdavky na odpadové hospodárstvo za vývoz komunálneho 

odpadu za rok 2019, túto službu nám vykonáva spoločnosť Márius Pederson a výdavky za 

skládkovanie odpadu podľa nového cenníka spoločnosti Skládky komunálnych odpadov 

Bojná, pričom k základnej cene bol pripočítaný poplatok do environmentálneho fondu vo 

výške 24 € za 1 tonu komunálneho odpadu. Na základe týchto údajov nám vyšli priemerné 

ročné náklady na odpadové hospodárstvo vo výške 28.227,95 €, čo predstavuje 22,94 € na 

obyvateľa. 

Uvedený prepočet slúži len orientačne pre stanovenie poplatku za komunálny odpad, nakoľko 

úroveň vytriedenia odpadov za účelom určenia výšky poplatku do environmentálneho odpadu 

sa vypočítava pre rok 2020 z údajov za rok 2019 a obec je povinná na základe množstva 

vyseparovaného odpadu mieru triedenia oznámiť skládke odpadov do konca februára 2020.  

Nesúlad toho, že výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady musí byť 

pre nasledujúci rok schválená VZN tak, aby VZN nadobudlo účinnosť k 1.1. nasledujúceho 

roka a kompletné údaje o vyseparovaných zložkách odpadu a o komunálnych odpadoch 

uložených na skládku sú spracované až po tomto období, nedá sa inou formou vykonať 

prepočet ako tak, že celkové predpokladané náklady na odpad sa rozpočítajú medzi 

obyvateľov, čo predstavuje priemerne 22,94 € na jedného obyvateľa.  

Ekonomická komisia prerokovala na svojom zasadnutí túto problematiku a navrhla navýšenie 

poplatku za komunálne odpady o 2 €, čiže na sumu 20 €. Uvedená suma je nižšia, ako 

predpokladaná suma na 1 obyvateľa, avšak nižšiu sumu poplatku navrhuje komisia aj 

z dôvodu, že obec pristúpila k vykonávaniu opatrení na zvýšenie úrovne triedenia odpadu, ako 

napr. zber autobatérií a bateriek, v spolupráci so školou sa uskutočnil zber papiera, obec 

vykonala zber vyseparovaného železa a zároveň boli upravené aj prevádzkové hodiny na 

zbernom dvore, čím sa zamedzilo ukladanie odpadu cudzích osôb na zbernom dvore, za ktorý 

potom platila obec. 

 

Ďalšie zmeny vo VZN sa týkajú týchto paragrafov: 

O uvedených zmenách budeme občanov budeme informovať prostredníctvom obecných 

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

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

k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: 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. 

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. 2/2019 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 28/2019 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. 2/2019 – 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. 20). 

 

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 
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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 05.11.2019 do 21.11.2019. 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 

Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

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 2019 a počtu detí a žiakov k 15.09.2019. 

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. 3/2019 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 29/2019 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 3/2019 

 

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. 3/2019 –   O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici (mat. č. 20). 
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6. bodom programu je Návrh VZN – Prevádzkový poriadok Pohrebiska 

obce Nitrianska Blatnica (mat. č. 21) 

 

Predkladám Vám návrh nového Prevádzkového poriadku pre pohrebisko v obci Nitrianska 

Blatnica   z dôvodu spresnenia spôsobu a pravidiel používania zariadení pohrebiska a 

obradnej siene, povinností návštevníkov pohrebiska, schválenia nového cenníka služieb na 

nasledujúce 10 ročné obdobie, ktorý je súčasťou Prevádzkového poriadku a z dôvodu   zmeny 

v zákone č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorou sa rušia  ochranné pásma pri 

cintorínoch. Stanovenie ochranného pásma sa  ponecháva na rozhodnutí príslušného 

mesta alebo obce. Uvedená zmena zákona bola schválená Národnou radou SR 28. októbra 

2019 a nadobudne účinnosť 1. januára 2020.   

Obec v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska, nariaďuje zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 

1, zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom (zákon SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení 

v znení neskorších) plnenie činností na úseku pohrebníctva. V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 

131/2010 Z.z. Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným 

nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste 

obvyklom na pohrebisku. Návrh VZN zároveň v zmysle zákona ustanovuje právo užívať 

hrobové miesto, ktoré vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú 

a nájomnou zmluvou prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi za nájomné resp. 

správcovstvo užívať hrobové miesto. Prevádzkovateľovi pohrebiska sa ukladá povinnosť 

zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa zásahov na pohrebisku, ktoré by 

znamenali zásah do hrobového miesta. Návrh bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 

zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 05.11.2019 do 21.11.2019. 

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 

Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

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 ustanoveniami   

zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov .  Prevádzkový poriadok  

spresňuje a zosúlaďuje  práva a povinnosti subjektu v súvislosti s dôstojným zaobchádzaním s 

ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami Oproti doterajšej právnej úprave – 

Prevádzkovému poriadku - je zmenený cenník za prenájom hrobového miesta na pohrebisku 

na 10 rokov – cenník je jednotný, t.j. prenájom hrobového miesta nie je rozdelený na 10 ročné 

obdobie a následne na nasledujúce 10 ročné obdobie, ale poplatok je jednotný, stanovená cena 

je na 10 rokov.  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 
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Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

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

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 30/2019 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 4/2019 

 

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. 4/2019 –   Prevádzkový poriadok Pohrebiska obce Nitrianska Blatnica (mat. č. 21). 

 

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

obcou Nitrianska Blatnica na rok 2019 (mat. č. 22) 

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 2020 (mat. č. 22) 

  Obecný úrad na rok 2020 mierne upravuje niektoré poplatky za prenájom nebytových 

priestorov a 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 J. Hudečka, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: 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. 31/2019 v znení:  

 

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

2020 (mat. č. 22) 

 

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

činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2018/2019 (mat. č. 23) 

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 2019 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. 

 

Správa obsahuje všetky požadované údaje v zmysle znenia vyhlášky. Bola prerokovaná  

v pedagogickej rade a v Rade školy   a dáva sa 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 Hudečka, aby 

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

vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2018/2019. 

 - J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Správu a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu 

schváliť s navrhovaným uznesením. 

Ďalej prosím o stanovisko Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru p.  v zastúpení 

prednesie člen komisie p. Hudeček 

 - p. J. Hudeček: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2018/2019 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. 

V rozprave ďalej p. poslankyňa E. Bielená poďakovala za spoluprácu pri organizovaní kurzu 

prvej pomoci a starosta navrhol založiť krúžok mladých hasičov. 

 

http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
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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. 32/2019 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 2018/2019 (mat. č.23) 

  

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

obce Nitrianska Blatnica za rok 2018 (mat. č. 24) 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2018 audítorom. 

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

O audítoroch  a Slovenskej komore audítorov. Audit vykonala  zodpovedná audítorka Ing. 

Andrea Pápaiová v časovom období od 21.10. do 24.10.2019. 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 2018 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 J. Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

J. Hudeček: 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 2018. 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? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 33/2019 v znení:  
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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 2018 (mat.č.24). 

 

10. bodom nášho rokovania je  Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici (mat. č. 25).  

Predkladám  Vám návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici, ktorý bol spracovaný na základe podnetu poslanca OZ p. Ing. Igora 

Slávika vyhotovovať zvukovo-obrazový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a zverejňovať ho na webovom sídle obce. Vyhotovovanie zvukovo-obrazového záznamu 

zo zasadnutia OZ je riešené i v stávajúcom RP, nie sú však explicitne vymedzené podmienky 

zhotovovania a predovšetkým jeho zverejňovania na webovom sídle obce a obdobia 

archivácie. 

Keďže Ústavný súd SR skonštatoval, že podľa čl. 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd zákonné ustanovenie umožňujúce obmedzenie prijímania 

informácií na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva nejestvuje, navrhujem 

obecnému zastupiteľstvu dodatok schváliť.     
 

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 Návrhu Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku OZ  na 

svojom včerajšom zasadnutí a skonštatovala, že sú v ňom zapracované všetky podnety 

a návrhy z predchádzajúceho zasadnutia OZ k vyhotovovaniu zvukovo-obrazového záznamu 

a jeho zverejňovaniu na webovom sídle obce a odporúča ho obecnému zastupiteľstvu 

schváliť. 

Do rozpravy sa ďalej už nikto nehlási, 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. 34/2019 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s  c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 

(mat.č.25) 

 

11. 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. 37   –  51/2019 
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 2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok  2020 (mat. č.26)                

 3. Príkazný list starostu obce Nitrianska Blatnica č. 1/2019 k vykonaniu ročnej   

     inventarizácie majetku a záväzkov obce (mat. č.27) 

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

 5. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2020 – Rotunda sv, Juraja 

 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry – Fond na podporu umenia 

 7. Vianoce 2019 - prehľad kultúrno spoločenských aktivít v mesiaci december 

 8. Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Nitrianska Blatnica a Milušou Turčanovou č.   

     36 

 9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva zo dňa   

     17.07.2019 

10. Žiadosť o náhradu škody na hrobovom mieste    

      

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 obce k aktuálnym problémom života obce a okrem 

organizovania vianočných trhov a výstavy a zabezpečenia triedeného zberu odpadu poukázali 

i na potrebu ich okamžitého riešenia: 

- p. poslankyňa E. Bielená požiadala o pomoc DHZ pri stavaní Betlehemu 

a zabezpečení vianočnej výstavy a vianočných trhov, informovala o aktivitách MS 

SČK, predovšetkým o zabezpečovaní potravinovej pomoci;  

- p. poslanec J. Hudeček poďakoval DHZ a MS SČK za vykonanie bezpečnostnej akcie 

na cintoríne počas sviatku Všetkých svätých, informoval o nedodržovaní zákazu 

chovania psov v nájomných bytoch, potrebe zmeny v dopravnom značení na 

miestnych komunikáciách, o využití budovy bývalej školy, vybudovaní prístrešku na 

budove ŠKD a sťažnostiach na časté opakovania správ v miestnom rozhlase; 

- p. poslankyňa Ing. D. Pátrovičová  navrhla umiestniť na miestnom cintoríne viac 

lavičiek; 

- viacerí  poslanci sa zhodli, že silvestrovská vatra i ohňostroj majú byť organizované 

ako doteraz v tradičných časových reláciách     

  

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. 35/2019 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. 1/2019 k vykonaniu ročnej   

            inventarizácie majetku a záväzkov obce 

       3.  Vianoce 2019 - prehľad kultúrno spoločenských aktivít v mesiaci december 
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b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. č. 37 –  51/2019 

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

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

           sv. Juraja 

      4.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry – Fond na podporu  

           umenia 

       5.   Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Nitrianska Blatnica a p. Milušou Turčanovou,   

           Nitrianska Blatnica č. 36,  v k. ú. Nitrianska Blatnica časť pozemku EKN par. č.  

           1127/100, orná pôda, vo  výmere cca 280 m2  a časť pozemku CKN par. č. 1120/1,  

           TTP, vo  výmere cca 900 m2, zapísaných v LV č. 615 ako vlastníctvo Obce Nitrianska  

           Blatnica do vlastníctva Miluše Turčanovej, Nitrianska Blatnica č. 36, za  pozemky  

           CKN  parc. č. 792/8, záhrada a parc. č. 792/11, zastavaná plocha a nádvorie     

           v celkovej výmere 1180 m2, zapísaných v LV č. 124 ako vlastníctvo Mileše  

           Turčanovej, Nitrianska Blatnica, č. 36 do vlastníctva Obce Nitrianska Blatnica, s tým,   

           že zmluvné strany si navzájom ničnedoplácajú ako dôvod  hodný osobitného zreteľa   

           v zmysle § 9a ods. 8 písm. e),   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

           neskorších predpisov. 

      6.  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva zo dňa  17.07.2019 

      7.  Žiadosť o náhradu škody na hrobovom mieste  

 

 

 

12. bod  

Záver      

 

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

posledné   zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici v roku 2019 za 

ukončené. Dovoľte mi vysloviť osobné poďakovanie za Vašu obetavú prácu v miestnej 

samospráve v priebehu celého kalendárneho roka. Úprimne Vám želám nech sa Vám naďalej 

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

želám príjemný zbytok večera a všetkých Vás opäť pozývam -   poslancov,   i prítomných 

občanov obce na plánované aktivity počas vianočných a novoročných sviatkov, na ktorých si 

budeme môcť vzájomne zaželať Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, pevné 

zdravie, šťastie a veľa rodinnej pohody v novom roku. Ďakujem.   

 

V Nitrianskej Blatnici,  22.11.2019 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 
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Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

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


