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Z Á P I S N I C A 

 

z   9. neplánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 09. septembra 2020 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 9. 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 9. neplánované zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, na ktorom Vás všetkých srdečne vítam. 

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 7 poslancov, to znamená, 

že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 2, P. Krajčík – SC, Ing. I. 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. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej 

republiky vo výške 27 946,- eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 

      3.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      4.   Záver   

  

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 7 

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 –       Alena Stančeková 

    členovia návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

     Eva Bielená 

     

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.  
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Kto je za? - 7 

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. Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

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

boli zvolení za overovateľov zápisnice z  9. neplánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej 

Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 26/2020 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 –  Jozef Hudeček 

     Eva Bielená 

     

   

2. za overovateľov zápisnice z 9. neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v  

Nitrianskej Blatnici zo dňa 09.09. 2020 poslancov:   

1. Mária Hlohovská 

2. Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

 

2. bodom programu je Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva  

financií Slovenskej republiky vo výške 27 946,- eur na kompenzáciu výpadku dane  

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11, 

ods. 4 písm. b) je zastupiteľstvu vyhradené rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky obce.   
 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na 

poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.  

 

V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú 

situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19 (ďalej len 

„pandémia“), a to predovšetkým znížením príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov 

fyzických osôb. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu 
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verejnej správy na rok 2020 predstavuje podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej 

republiky za jún 2020 u obce Nitrianska Blatnica sumu 27 946   eur.   

 

Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na financovanie výkonu samosprávnych 

pôsobností bude poskytnutá na základe žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z 

príjmov fyzických osôb za rok 2020 (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z júna 2020) so sedemročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, 

pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok ako aj ich 

rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne 

ovplyvnených pandémiou.  

S cieľom podpory ekonomiky Slovenskej republiky významne negatívne ovplyvnenej 

pandémiou v roku 2020 sú prostriedky z návratnej finančnej výpomoci určené na krytie 

výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností obce a vyššie územné celky povinné použiť 

do konca roka 2020. Prijaté prostriedky z návratných finančných výpomoci možno použiť na 

kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. 

 

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu 

územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je 

v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej 

služby. 

Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza 

k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi 

členskými štátmi, a preto môžu obce a vyššie územné celky použiť návratnú finančnú 

výpomoc len na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností a na účely, ktoré spĺňajú 

tieto podmienky a) financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru, b) prípadne o 

sprievodné hospodárske činnosti (stanovenie základných pravidiel k prístupu definovania 

doplnkového využívania infraštruktúry vychádza z ods. 207 Oznámenia Komisie o pojme 

štátna pomoc uvedenom v odseku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 

262/01)), c) financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí 

(ani potenciálne) narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.  

 

Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k 

zníženiu štátnych finančných aktív, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej 

republiky podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Prostriedky z návratnej finančnej výpomoci budú použité najmä na financovanie kapitálových 

výdavkov obce, ktoré budú predmetom schválenia úpravou rozpočtu Obce Nitrianska Blatnica 

v roku 2020 schvaľovanou Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskej Blatnici.. 

 

Sumarizácia základných podmienok návratnej finančnej výpomoci:  

 

Veriteľ:    Ministerstvo financií Slovenskej republiky  

Dlžník:   Obec Nitrianska Blatnica 

Objem:   27 946,- eur 

Účel:  Financovanie výkonu samosprávnych pôsobností Obce 

Nitrianska Blatnica 

Čerpanie:  2020 

Splatnosť: 2027 
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Splácanie: rovnomerné ročné splátky počnúc rokom 2024, posledná splátka 

v r. 2027  

Úroková sadzba. 0 % (bezúročná) 

Zabezpečenie: bez zabezpečenia 

 

Plnenie podmienok poskytnutia návratnej finančnej výpomoci: 

 

Návratnú finančnú výpomoc v zmysle schváleného Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 

494/2020 zo dňa 12.8.2020 môže obec prijať, len ak a) celková suma dlhu obce neprekročí 50 

% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma splátok 

návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 

prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky 

získané na základe osobitného predpisu. 

Zároveň pre prijatie návratných zdrojov financovania musia byť dodržané podmienky § 17 

ods. 6  Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Predkladám Vám stanovisko Hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu: 

 

       V zmysle § 17 odst. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór 

preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu predkladám stanovisko k návrhu na 

prijatie úveru .  

Na základe § 17 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. môže obec na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak  

a) celková suma dlhu obce neprekročí  60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a  

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté  z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy, z Európskej únie a prostriedky získané na 

základe osobitného predpisu.    

Výška dlhu obce Nitrianska Blatnica podľa poskytnutých aktuálnych údajov , 
z ktorých sa vychádzalo pri preverovaní dodržania podmienok pre prijatie 
návratných zdrojov financovania:  
a) 

1. Aktuálny stav dlhu obce Nitrianska Blatnica  k 31.6.2020  je nasledovný:   
Zostatok  bankových záväzkov k 31.8.2020 (bez úverov ŠFRB):               

24.462,59  €  

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019    1.202.263,33 €  

Aktuálna celková suma dlhu k skutočným bežným príjmom za predchádzajúci 

rok (podľa zákona č. 583/2004 Z.z.):                2,03 %  

  
2. Model výpočtu dlhu obce Nitrianska Blatnica  po započítaní navrhovaného 

úveru:   
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Zostatok  bankových záväzkov k 31.8.2020 (bez úverov ŠFRB): 24.462,59  €  

Návrh na prijatie nového úveru:                                                     27.946,00  €  
Spolu :                                                                                             52.408,59 €    

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019:                                      1. 202.263,33 €  

 

Aktuálna celková suma dlhu k skutočným bežným príjmom za predchádzajúci 

rok (podľa zákona č. 583/2004 Z.z.) po prijatí nového úveru vo výške 27.946 €:             

 4,36 %  

b) 

Ročné splátky prijatých  úverov vrátane úrokov podľa schváleného rozpočtu:    

 21.816,00 €  
Skutočné bežné príjmy  znížené o prostriedky podľa písm.b          707.436,61 €                                                                                                                                                                    
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov predstavuje  3,08 % z celkových skutočných bežných príjmov 

znížených o prostriedky podľa písm.b   
Záver:  
Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu obec 
Nitrianska Blatnica spĺňa podmienky pre prijatie úveru vo výške 27.946 €  v 
zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z.n.p.  dodržané.  

   
 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa do rozpravy. 

  

  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? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 27/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

1.  s c h v a ľ u j e 

prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre Obec Nitrianska Blatnica vo výške                       

27 946,00 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020,  

 

2.  s p l n o m o c ň u j e 

       starostu obce Mgr. Michala Tomana k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej    

       výpomoci medzi Ministerstvom financií a Obcou Nitrianska Blatnica a dokumentov  

       potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci. 
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3. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

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

 1.  Návrh na vznik členstva obce Nitrianska Blatnica v Nitrianskej organizácii    

      cestovného ruchu 

 2. Návrh na Prevod vlastníctva ( resp. zámenu pozemkov) pozemkov EKN parc.č. 593-625   

     orná pôda o celkovej výmere 2436 m2, v k.ú. Nitrianska Blatnica, do vlastníctva obce   

     Nitrianska Blatnica za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, v zmysle  zák.č.  

     138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia s   

     majetkom obce Nitrianska Blatnica 

 3. Žiadosť Milana Turčana  a manželky Anny, r. Bílenej, bytom Nitrianska Blatnica č. 23  

     o odkúpenie obecného pozemku 

 4. Žiadosť Janky Oravcovej, bytom Vozokany č. 103 o odkúpenie obecného pozemku 

      

K bodu 1: 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu (ďalej len „NOCR) vznikla podľa zákona č. 

91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov dňa 6.3.2012. Jej 

zakladajúcimi členmi sú nasledovné subjekty: 

- Mesto Nitra 

- Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 

- Arriva Nitra, a.s. 

- Agrokomplex – NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. 

- LL real invest, s.r.o. (prevádzkovateľ Hotela Mikado, Hollého 11, Nitra) 

V roku 2016 sa stali členmi NOCR: 

- Obec Topoľčianky 

- Obec Mojmírovce 

- Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 

- Kaštieľ Mojmírovce, a. s. 

- Agroinštitút Nitra, š. p. 
V roku 2018 sa stali členmi NOCR: 

- Obec Bojná 

- OZ RADOŠINKA 

- MAS CEDRON NITRAVA 
 

     Vznik organizácií cestovného ruchu podnietila vláda SR systémovou novelou zákona  

o podpore cestovného ruchu v roku 2011, ktorá zaviedla nový spôsob financovania 

organizácií cestovného ruchu. Tento má motivovať samosprávy, aby zefektívnili výber dane 

za ubytovanie a tieto finančné prostriedky vrátili späť do rozvoja cestovného ruchu na ich 

území a posilnenia propagácie a prezentácie tohto územia ako destinácie cestovného ruchu na 

medzinárodnom trhu. Čím viac prostriedkov samospráva vyberie a vloží do organizácie 

cestovného ruchu, tým vyššiu dotáciu dokáže získať od štátu. s cieľom trvalo udržateľného 

rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.  Zároveň vláda predpokladá, že 

sa zvýši motivácia samosprávy postihovať tých, ktorí poskytujú ubytovanie načierno. 

     NOCR je oblastnou organizáciou cestovného ruchu (osobitná právna forma podľa zákona 

č. 91/2010 Z.z.) a je registrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Sídlo, predmet 

činnosti, orgány, členstvo, práva a povinnosti členov, zásady hospodárenia, zánik organizácie 

a ďalšie náležitosti upravujú Stanovy NOCR, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu. Každý 

pristupujúci subjekt, ktorý má záujem o členstvo v NOCR, musí vyjadriť súhlas so znením 

Stanov NOCR ako aj záväzok ich dodržiavania.  

Orgánmi NOCR sú: 
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Valné zhromaždenie - najvyšší orgán, každý členský subjekt je vo valnom zhromaždení 

zastúpený svojím štatutárnym zástupcom a každému členovi valného zhromaždenia patrí na 

hlasovaniach valného zhromaždenia počet hlasov v závislosti od výšky členského vkladu pre 

aktuálny rok  

- funkciu predsedu VZ zastáva predseda predstavenstva 

Predstavenstvo - riadiaci orgán OOCR, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach NOCR v čase 

mimo konania zasadnutí valného zhromaždenia 

- momentálne má 4 členov – 2 členovia sú zástupcami samospráv a 2 členovia sú 

zástupcami ostatných subjektov  

Predsedom predstavenstva je v zmysle stanov člen predstavenstva, ktorý je zástupcom za 

Mesto Nitra. Podpredsedu volí valné zhromaždenie z členov, ktorí sú zástupcami ostatných 

subjektov. 

Dozorná rada - kontrolný orgán NOCR, má 4 členov – 2 členovia sú zástupcami Mesta Nitra 

a 2 členovia zástupcami ostatných subjektov.  

Výkonný riaditeľ - oprávnený konať v mene organizácie vo veciach určených 

predstavenstvom, volí ho valné zhromaždenie na základe nominácie predstavenstva. 

Funkčné obdobie všetkých orgánov je 4 roky, funkčné obdobie aktuálne zvolených orgánov 

končí v marci 2022.  

Po vstupe obce Nitrianska Blatnica do NOCR by obec Nitrianska Blatnica zastúpenie vo 

valnom zhromaždení (starosta obce ).  

Členské príspevky : 

Výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov na  príslušný kalendárny rok určuje valné 

zhromaždenie (spravidla v novembri – decembri predchádzajúceho kalendárneho roka 

a spravidla na základe vlastného návrhu jednotlivých členských subjektov).  

V nadväznosti na celkový súčet všetkých členských vkladov môže NOCR  získať potrebné 

zdroje od štátu vo forme štátnej dotácie v zmysle ust. § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. : 

§ 29 ods. 4: 

Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo 

a) oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských 

príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu 

rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je 

ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých 

členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu 

rozpočtovému roku. 

 

 

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

i k aktuálnym problémom života obce,  k údržbe miestnych komunikácií a verejnej zelene,     

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 Stančekovú, aby predniesla návrh uznesenia 

z bodu rôzne. Budeme hlasovať o návrhu ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie prijaté pod č. 28/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

1.  p r e r o k o v a l o 

Návrh na vznik členstva obce Nitrianska Blatnica v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

 

2.  s c h v a ľ u j e 

a) členstvo obce Nitrianska Blatnica v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu  

b) členský príspevok obce Nitrianska Blatnica do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu na 

rok 2021 vo výške stanovenej VZ 

c) Mgr. Michala Tomana, starostu obce, ako zástupcu obce Nitrianska Blatnica v Nitrianskej 

organizácii cestovného ruchu 

d) Prevod vlastníctva pozemkov EKN parc.č. 593-625 orná pôda o celkovej výmere 2436 m2,      

     v k.ú. Nitrianska Blatnica, do vlastníctva obce Nitrianska Blatnica za  kúpnu cenu   

    stanovenú znaleckým posudkom, v zmysle  zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení   

    neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Nitrianska Blatnica 

e) Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

    pozemky KN C parc. č. 270/7 zastavaná plocha o výmere 32 m2 a parc. č. 272/19  

    zastavaná plocha o výmere 54 m2 za cenu stanovenú znaleckým posudkom na Milana   

    Turčana a manželku Annu r. Bílenú, bytom Nitrianska Blatnica č. 23. Predaj nehnuteľností   

    bude predložený na  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.   

f) Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

    pozemok KN C parc. č. 140/4 ostatná plocha o výmere 10 m2 za cenu stanovenú  

    znaleckým posudkom na Janku Oravcovú, bytom Nitrianska Blatnica č. 23. Predaj    

    nehnuteľností  bude predložený na  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   

    nadobúdateľkou. 

 

3.  s ú h l a s í 

so platnými stanovami Nitrianskej organizácie cestovného ruchu  

 

4.  s p l n o m o c ň u j e 

starostu obce Nitrianska Blatnica 

a) na podanie žiadosti o členstvo v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

b) na podpísanie všetkých právnych dokumentov potrebných na vznik členstva obce  

Nitrianska Blatnica v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

 

   

7. bod  

Záver      

 

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 9. 

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,  09.09.2020 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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


