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Z Á P I S N I C A 

 

zo  6. neplánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 20. februára 2020 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici otvoril a viedol starosta obce,  Mgr. Michal Toman, ktorý zároveň privítal všetkých 

prítomných.  

starosta – v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písmena a) Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, otváram 6. neplánované 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 – Ing. Igor Slávik - SC    

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného neplánovaného 

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 vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nitrianska  

            Blatnica a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby  

            hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica a náležitosti prihlášky 

4.   Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12. 2019 

5.   Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2020 

      6.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      7.   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 v Nitrianskej Blatnici v tomto 

zložení: 

Predseda návrhovej komisie –       Ing. Dagmar Pátrovičová 

    členovia návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

     Patrik Krajčík 
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starosta – má niekto z radov poslancov Obecného zastupiteľstva pripomienky alebo 

pozmeňujúce návrhy k zloženiu návrhovej komisie? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať 

o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená a žiadam jej predsedu a členov, aby 

v prípade potreby začali svoju činnosť.   

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia určujem: 

1. Mária Hlohovská 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Mária Hlohovská  a p. poslanec RNDr. Eduard Kollár boli 

zvolení za overovateľov zápisnice zo  6. neplánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 01/2020 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 

     Patrik Krajčík 

   

2. za overovateľov zápisnice zo 6. neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v  

Nitrianskej Blatnici zo dňa 20. februára 2020 poslancov:   

1. Mária Hlohovská 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

starosta: Ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu Eva Bielená a p. poslankyňu Ing. Dagmar 

Pátrovičovú ako overovateľov zápisnice z 5. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici zo dňa 21.11.2019, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisníc.  

 

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

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

p. E. Bielená – vážený p. starosta, ja som zápisnice preštudovala  a na znak súhlasu som ich 

podpísala.  

 

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

z predchádzajúcich zasadnutí OZ– prosím zástupcu starostu, p, poslanca J. Hudečka aby Vás 

v krátkosti poinformoval o stave ich plnenia. 

p. J. Hudeček: Uznesenia č. 25  – 34/2019 z  5. plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 

21.11.2019  sú splnené, alebo sa plnia v súlade so stanoveným termínom.  
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Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 02/2020 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 6. plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 21.11.2019  

 

3. bodom programu je Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra 

 Obce Nitrianska Blatnica a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe 

 a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica a náležitosti prihlášky 

 (mat. č. 28) 

 
Listom zo dňa 24.01.2020 na Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici hlavná kontrolórka obce 

Nitrianska Blatnica Oľga Tomanová oznámila ukončenie činnosti hlavného kontrolóra obce.  

  

Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d) 

citovaného zákona, vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali 

najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. 

  

 Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie 

sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

  

 Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s 

obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, 16b) ktorého dĺžku určí 

obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. 

 

 Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra 

trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.  

 

  V zmysle § 18a ods. 3 predkladám návrh, aby sa voľba na funkciu hlavného kontrolóra 

uskutočnila tajným hlasovaním. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa 

súhlas nadpolovičnej  väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 Ak ani jeden z kandidátov nezíska takú väčšinu, vykoná sa na tom istom zasadnutí 2. 

kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet 

platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti 

s najväčším počtom hlasov.  

  

V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov 

sa v druhom kole rozhoduje žrebom. 
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starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. poslanca J. Hudečka, aby predniesol stanovisko 

Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala predložené návrhy k vykonaniu voľby hlavného 

kontrolóra obce Nitrianska Blatnica a odporúča ich obecnému zastupiteľstvu schváliť 

v predloženom znení. 

starosta: Ďalej prosím predsedníčku Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného 

ruchu p. poslankyňu A. Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému 

materiálu. 

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

prerokovala Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nitrianska 

Blatnica a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby  hlavného 

kontrolóra obce Nitrianska Blatnica a náležitosti prihlášky na zasadnutí komisie.  

Skonštatovala, že návrhy sú spracované v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov odporúča ich obecnému zastupiteľstvu  

schváliť v predloženej podobe. 

 

  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. 03/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

p r e r o k o v a l o 

 

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nitrianska Blatnica 

a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce 

Nitrianska Blatnica a náležitosti prihlášky 

 

1. v y h l a s u j e 

      v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších       

zmien a doplnkov štvrtok  20. marca 2020 za deň konania voľby hlavného kontrolóra 

Obce Nitrianska Blatnica  

 

2. u r č u j e  

            a)  nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného 

kontrolóra: 

- kvalifikačné predpoklady : úplné stredoškolské vzdelanie,  

 

- iné predpoklady:   znalosť základných noriem samosprávy, 

                      komunikatívnosť, 

                    organizačné a riadiace schopnosti, 
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                      morálna bezúhonnosť 

 

     b)      náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovať :    

  osobné údaje kandidáta,                                                                                                

písomný súhlas uchádzača  na  spracovanie osobných 

údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica  zašlú alebo doručia 

svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ najneskôr do 

06. marca 2020 (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) na Obecný úrad 

v Nitrianskej Blatnici. 

 Súčasťou prihlášky je aj  

- výpis a odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného  

dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

- profesijný životopis 

- čestné prehlásenie o odbornej praxi 

 

3. u s t a n o v u j e 

       spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica tajným 

hlasovaním 

              

       4. u k l a d á 

Referentke Obecného úradu v Nitrianskej Blatnici 

zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 

úradnej tabuli, internetovej stránke obce a spôsobom v mieste obvyklým 

 

4. bodom programu je Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2019 

(mat. č. 29) 

 V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 29 a 30 bola vykonaná fyzická 

a dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok obce.  

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.  Inventarizáciu účtovná jednotka vykonala ku 

dňu 31.12.2018, ku ktorému   zostavuje riadnu účtovnú závierku.  Pri hmotnom majetku 

okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať 

inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v zákone podľa odseku 2, § 29, ktorá však 

nesmie prekročiť obdobie štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka 

inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Z vykonanej dokladovej inventarizácie bola zhotovená správa inventarizačnej komisie 

o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov formou preskúmania jednotlivých účtov 

a porovnaním na výkaz Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01, ktorý je súčasťou ročnej uzávierky. 

Porovnaním jednotlivých účtov neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a zostatky na 

účtoch súhlasia so stavom vykazovaným v hlavnej knihe obce Nitrianska Blatnica. Fyzickou  

inventarizáciou neboli taktiež zistené rozdiely skutočnosti oproti stavom evidovaným 

v súpisoch majetku. Vypracované záznamy členovia komisie bez výhrad podpísali. 

  

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

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

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 
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J. Hudeček:  Obecná rada prerokovala inventarizáciu majetku obce k 31.12.2019 

a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

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

materiálu. 

p. A. Stančeková: „Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2019 bola 

vykonaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v platnom znení v súlade s  § 29 

a 30 o vykonaní ročnej inventarizácie majetku a záväzkov obce Nitrianska Blatnica.  

Komisia skonštatovala, že ročnou inventarizáciou overila obec stav majetku, záväzkov, 

obecných fondov v účtovníctve či zodpovedá skutočnosti a odporúča ju obecnému 

zastupiteľstvu schváliť.“ 

  

Starosta: Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. 

Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 04/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s c h v a ľ u j e   

Inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2019 

 

5. bodom rokovania je Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2019 (mat. č. 30) 

V súlade s Rokovacím poriadkom OZ v Nitrianskej Blatnici  predkladám OZ   návrh 

Rámcového plánu práce OZ na rok 2020 na prerokovanie a schválenie.   

 

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

sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.   

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

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. 

Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 05/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

S c h v a ľ u j e 

Rámcový plán práce OZ na rok 2020  
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6. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

 

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

 

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 52 -66/2019 a 1-7/2020 

 2.  Rozpočtové opatrenie OÚ Nitra č. 130/2019 

 3.  Žiadosť o doplnenie vybavenia ŠJ, MŠ, ŠKD 

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

 5.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu Pamätníka padlých v I. a II. SV 

 6.  Oznámenie o zmene v organizačnom zabezpečení VVP                                                   

        

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

i k aktuálnym problémom života obce,  prevádzke a údržbe miestneho cintorína,  miestnych 

komunikácií a verejnej zelene,   k problematike dopravného značenia na miestnych 

komunikáciách a parkovania pri MŠ a v parku,  k zabezpečeniu systému triedeného odpadu 

a rekonštrukcie elektrických rozvodov budovy ZŠ.   

 

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

predsedníčku návrhovej komisie p. poslankyňu Ing. 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. 06/2020 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 doplnenie vybavenia ŠJ, MŠ, ŠKD 

2. Rozpočtové opatrenie OÚ Nitra č. 130/2019 

3. Oznámenie o zmene v organizačnom zabezpečení VVP  

   

b)  s c h v a ľ u j e  

 1. Rozpočtové opatrenia obce 52 -66/2019 a 1-7/2020 

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

 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu Pamätníka padlých v I. a II. SV 

 

   

7. bod  

Záver      

 

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 6. 

neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené. 

Ďakujem Vám za účasť a želám príjemný zbytok večera. 
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V Nitrianskej Blatnici,  21.02.2020 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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


