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Z Á P I S N I C A 

 

z  9. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, konaného 

dňa 14. apríla 2016 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 9. plánovaného 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. plánované zasadnutie 

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

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 9 poslancov, to znamená, 

že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 1 – p. A. Stančeková      

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného riadneho 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 II. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2016 

4.   Návrh Záverečného účtu a rozboru hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za   

      rok 2015 

5.   Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2015 

6.   Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2016 

7.   Návrh programu Dní obce Nitrianska  Blatnica - „Svätojurajské hody 2016“   

8.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      9.   Záver   

  

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že program zasadnutia bol schválený a budeme sa ním riadiť. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej 

komisie, ktorá podľa potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. 

Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica v tomto 

zložení: 

predseda návrhovej komisie –  Michal Socha 

členovia návrhovej komisie –  Peter Grznár 

     RNDr. Eduard Kollár       
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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. Patrik Krajčík 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Mária Hlohovská  a p. poslanec Patrik Krajčík boli zvolení za 

overovateľov zápisnice z    9. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 05/2016 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

predseda návrhovej komisie –  Michal Socha 

členovia návrhovej komisie –  Peter Grznár 

     RNDr. Eduard Kollár  

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

Nitrianskej Blatnici zo dňa 14. apríla 2016 poslancov:   

1. Mária Hlohovská 

2. Patrik Krajčík 

 

starosta: Ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu Ing. Dagmar Pátrovičovú a p. poslanca 

Jozefa Hudečka ako overovateľov zápisnice zo 7. plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zo dňa 10.12.2015, p. poslanca Petra Grznára a opäť p. 

poslanca Jozefa Hudečka ako overovateľov zápisnice z 8. neplánovaného zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zo dňa 10.02.2016  aby predložili svoje 

stanoviská k textu zápisníc.  

 

Menovaná poslankyňa a menovaní poslanci na znak súhlasu zápisnice z jednotlivých 

zasadnutí podpísali a vyhlásili, že texty zápisníc sú v súlade s priebehom rokovaní. 

 

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

z predchádzajúcich zasadnutí OZ– prosím hlavnú kontrolórku obce, p. O. Tomanovú, aby Vás 

v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

p. O. Tomanová: Uznesenia č. 33 – 40/2015 zo  7.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 

10.12.2015 a uznesenia č. 01 - 04/2016 z 8. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10.02.2016   

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. 06/2016 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  7.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2015 a z  8. 

neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10.02.2016.   

 

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

2016 (mat.č.25) 

 
 Podľa ustanovenia § 12 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách:  
Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o 

svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho 

záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky. Údaje na účely 

zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytujú obec a vyšší územný celok 

prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe 

ministerstva financií (ďalej len „rozpočtový informačný systém“).  

Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať do rozpočtového informačného systému 

nasledovné údaje v tomto rozsahu a v týchto termínoch:  

b) upravený rozpočet najneskôr do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po 

mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce alebo vyššieho územného 

celku príslušným podľa osobitných predpisov,  

c) skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru 

rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia. 

 Úprava rozpočtu je spracovaná v zmysle " Smernice o pravidlách rozpočtového procesu obce 

Nitrianska Blatnica".   

  

Úprava rozpočtu sa skladá z nasledovných titulov a finančných čiastok: 

   

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

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

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala 2. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní   a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

Ďalej Vám prečítam písomné stanovisko  Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu: 

„ Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy 

navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 1. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na 

rok 2016 podľa predloženého návrhu.“ 

V rozprave vystúpili s pripomienkami a otázkami k úprave rozpočtu poslanci:   
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-   

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

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

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

Kto je za? – 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 07/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
II. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2016 (mat.č.25) 

 

4. bodom programu je Návrh Záverečného účtu a rozboru hospodárenia obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2015 (mat. č. 26) 

V súlade s ustanoveniami Zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách predkladám OZ 

na prerokovanie Návrh Záverečného účtu a rozbor hospodárenia obce Nitrianska 

Blatnica za rok 2015 (mat. č. 26) 

Predkladaný materiál sprehľadňuje a dokumentuje výsledky hospodárenia obce 

Nitrianska Blatnica vyjadrených v tabuľkovej forme príjmov a výdavkov v znení položiek 

podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 a súčasne podľa skutkového stavu k 31.12.2015. 

Textová časť ozrejmuje hlavné okruhy príjmov a výdajov, spôsob ich tvorby, ako aj účely 

použitia. Hodnotenie rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010/195/2004-42 z 8. decembra 

2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Účtovníctvo je vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR 

z 23. novembra 2005 č. MF/24523/2005-313, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové 

organizácie, obce a vyššie územné celky. 

Hlavný zdrojom príjmu obce je v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov je výnos 

dane z príjmov fyzických osôb. Ďalším zdrojom je príjem z miestnych daní v zmysle zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov a daň za jadrové zariadenia. Nemenej 

dôležitým zdrojom pre obec v r. 2015 boli i dotácie z ministerstiev vlády SR. 

Záverečný účet obce za rok 2015 obsahuje: 

 
1. Rozpočet obce na rok 2015 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 

4. Tvorba prebytku/ vysporiadanie schodku / hospodárenia za rok  

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu  

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 v EUR 

7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 
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8. Finančné usporiadanie 

9. Návrh uznesenia 

  

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

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu p. M. Sochu, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala záverečný účet a rozbor hospodárenia za rok 2015   a 

odporúča ho obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

 starosta: Ďakujem, ďalej Vám prečítam písomné stanovisko  Komisie pre ekonomiku, 

podnikanie a rozvoj cestovného ruchu: 

„ Záverečný účet a rozbor hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za rok 2015 je spracovaný 

v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor hospodárenia za rok 2015  bol 

vykonaný v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. z. a vyjadruje verne vo 

všetkých súvislostiach finančnú situáciu obce Nitrianska Blatnica k 31.12. 2015.   

Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy 

navrhuje obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2015 

s výrokom: 

„hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

V rozprave vystúpili s pripomienkami a otázkami k rozboru hospodárenia poslanci:   

-   

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. 08/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

a)  s c h v a ľ u j e   
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

 

b)  u k l a d á referentke OcÚ 

Vyzvať všetkých neplatičov miestnych daní za rok 2015, aby svoje záväzky uhradili do 

30.05.2016, v prípade neuhradenia zverejniť zoznam neplatičov od 01.06.2016 vo vývesných 

tabuliach, webovom sídle a vyhlásiť v miestnom rozhlase 

 

5. bodom programu je Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2015 

(mat. č. 27) 

 Na základe Príkazového listu starostu obce Nitrianska Blatnica a zmysle zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve  v platnom znení  § 29 a 30 o vykonaní ročnej inventarizácie 

majetku a záväzkov obce Nitrianska Blatnica bola vykonaná inventarizácia majetku obce 

k 31.12.2015. 

 Ročnou inventarizáciou overila obec stav majetku, záväzkov, obecných fondov 

v účtovníctve či zodpovedá skutočnosti. 
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 Skutočný stav majetku, záväzkov a fondov sa zisťoval fyzickou inventúrou. Pri 

zložkách inventúry, kde nebolo možné vykonať fyzickú inventúru bol skutočný stav 

zisťovaný dokladovou inventúrou, prípadne kombinovaným postupom. 

 Inventarizácia bola vykonaná v dobe od 15.12.2015 do 31.12.2015. 

   Správu inventarizačná komisia predložila 15.1.2016. 

Inventarizáciu vykonali komisie v nasledovnom zložení : 

Alena Stančeková, Jozef Hudeček, Michaela Bartošeková, Magdaléna Chromá, Miroslav 

Viater 

Pohľadávky a záväzky : Michaela Bartošeková, Helena Horváthová. 

 

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

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu p. M. Sochu, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha:  Obecná rada prerokovala inventarizáciu majetku obce k 31.12.2015 

a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

 starosta: Ďalej Vám prečítam písomné stanovisko  Komisie pre ekonomiku, podnikanie 

a rozvoj cestovného ruchu: 

„ Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2015 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. 09/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s c h v a ľ u j e   

Inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2015 

 

6. bodom rokovania je Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2016 (mat. č. 28) 

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

Rámcového plánu práce OZ na rok 2016 na prerokovanie a schválenie   

 

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

sa , aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  Do rozpravy sa 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 materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 10/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

S c h v a ľ u j e 

Rámcový plán práce OZ na rok 2016  

 

6. bodom rokovania je Návrh Programu Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské 

hody 2016“ v dňoch 22.04. - 24.04.2016  (mat. č. 29) 

  

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

  Opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. zástupcu starostu M. Sochu, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Návrh programu   a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu 

schváliť.  

Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru, aby predniesla 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

M. Hlohovská: Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru prerokovala Návrh programu 

Dní obce na svojom zasadnutí dňa 12.04.2016 a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu taktiež 

schváliť.   

   

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

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy do návrhu uznesenia, budeme hlasovať 

o materiáli ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 11/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s c h v a ľ u j e  
Program Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské hody 2016 v dňoch 22.04. - 

24.04.2016  (mat. č. 29)   

 

8. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

 V tomto bode Vám predkladám na prerokovanie a vedomie nasledujúce materiály: 

 

 1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 39/2015, 1 – 16/2016 

 2.  Späťvzatie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu NBD „SO-05 a SO-06“  

 3.  Späťvzatie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie NBD „SO-05 a SO-06“ 

 4.  Žiadosť odkúpenie  nehnuteľného majetku obce – Milan Pánsky, Kpt. J. Nálepku 529/12, 

      Radošina 

 V rôznom a interpelácii poslancov vystúpili ďalej vystúpili nasledovní poslanci a občania 

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

návrhovej komisie p. zástupcu starostu M. Sochu, aby predniesol 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. 12/2016 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

 1.  Späťvzatie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu NBD „SO-05 a SO-06“ 

 2.  Späťvzatie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie NBD „SO-05 a SO-06“ 

 

b)  s c h v a ľ u j e  

 1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 39/2015, 1 – 16/2016 

 2.  Predaj    pozemku KN C parc. č. 1551/1 záhrady,  výmery 1265 m2 v celosti podľa §  

      9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu osobitného zreteľa Milanovi  

      Pánskemu , bytom Kpt. J. Nálepku 529/12, Radošina za kúpnu cenu 10.000,- EUR,    

      stanovenú  znaleckým posudkom č. 181/2014, znalec Ing. Igor Šinský, o čom rozhodlo   

      obecné zastupiteľstvo dňa 14.04.2016 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

      Zámer previesť majetok týmto spôsobom obec zverejnila na svojej úradnej tabuli od   

      28.09.2012 a na svojej internetovej stránke www. nitrianskablatnica.sk.  

    

 

9. bod  

Záver      

 

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

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené. Ďakujem 

Vám za účasť a želám príjemný zbytok večera. 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  15.04.2016 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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



 9 

 


