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Z Á P I S N I C A 

 

zo  16. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 30. novembra 2017 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   16. 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 16. 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 P. Grznár - RD  

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 2017 a návrh rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na roky 2018 - 2020 

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 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov   

            rozpočtu obce Nitrianska Blatnica 

7.   Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

      8.   Návrh sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou      

            Nitrianska Blatnica  na rok 2018 

      9.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

            Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2016/2017 

    10.   Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia obce  

            Nitrianska Blatnica za rok  2016 

    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 
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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 –  Jozef Hudeček 

     členovia návrhovej komisie –  RNDr. Eduard Kollár 

     PaedDr. Veronika Michalovičová  

       

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. Patrik Krajčík 

2. Alena Stančeková 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

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

overovateľov zápisnice zo   16. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 26/2017 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

     členovia návrhovej komisie –  RNDr. Eduard Kollár 

     PaedDr. Veronika Michalovičová  

2. za overovateľov zápisnice zo   16. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v   

Nitrianskej Blatnici zo dňa 30. novembra  2017 poslancov:   

 Patrika Krajčíka 

 Alenu Stančekovú 

 

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

Eduarda Kollára, ako overovateľov zápisnice z   15. plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

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

podpísala. Je napísaná v súlade s priebehom rokovania. Ďakujem.   
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p. RNDr. Kollár – 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 – 25 z   15. 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. 27/2017 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení  z  15. PZ   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  zo  

dňa 24. augusta 2017. 

 

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

2017 a návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2018 – 2020 (mat. č.67) 
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 

2018 obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako záväzný, ktorým sa bude činnosť obce v budúcom 

roku riadiť a rozpočty obce na rok 2019 a 2020 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 14.11.2017. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli uplatnené 

žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

Komentár k návrhu rozpočtu pre roky 2018 – 2020. 
 

Finančný rozpočet obce na roky 2018– 2020 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 rozpočet na rok 2018, pričom 

rozpočet na roky 2019 a 2020 je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom 
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roku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 sme vychádzali zo súčasnej 

platnej legislatívy. Vzhľadom k tomu, že ku dnešnému dňu Ministerstvo financií 

nezverejnilo východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose z daní 

príjmov fyzických osôb pre rok 2018, tieto sú v rozpočte obce uvedené vo výške 

predpokladaného podielu a po zverejnení týchto údajov bude rozpočet upravený na 

stanovenú výšku. 

Príjmová časť rozpočtu: 

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 966.080 €. Tieto zahŕňajú už spomínaný 

výnos dane z príjmov, príjem za dane z nehnuteľnosti, poplatky obce stanovené 

všeobecne záväznými nariadeniami obce, úroky z bankových účtov, transfery na 

prenesené kompetencie.   

Kapitálové príjmy sú rozpočtované  na položke 322 Transfery v rámci verejnej 

správy. Jedná sa o dotáciu na „Zvýšenie kapacity budovy MŠ Nitrianska Blatnica“ 

v celkovej výške 172.384 €. 

Príjmové finančné operácie nie sú rozpočtované. 

Výdavková časť rozpočtu: 

Výdavky sú v rozpočte uvádzané podľa jednotlivej štatistickej klasifikácie na 

úrovni položky ekonomickej klasifikácie. 

K bežným výdavkom: 

01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány je rozpočtovaná v celkovej výške 223.039 €. 

01.1.2 – Finančné a rozpočtované záležitosti vo výške 1.200 €. 

01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované  nie sú rozpočtované, jedná sa 

o výdavky súvisiace s vykonaním volieb. V roku 2020 takéto výdavky vzniknú, ale budú 

rozpočtované na základe usmernenie Ministerstva vnútra SR. 

01.7.0 – Transakcie verejného dlhu sú rozpočtované vo výške 9.905 €. Jedná sa o splátku 

úrokov z úverov.  

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi – rozpočtovaná na výšku 5.837 €. 

04.5.1 – Cestná doprava – rozpočtovaná na výšku 500 €. 

05.1.0 - Nakladanie s odpadmi – rozpočet vo výške 248.600 €. 

06.1.0 - Rozvoj bývania – rozpočet 11.392 €. 

06.2.0 – Rozvoj obcí – rozpočet vo výške 23.391 €. 

06.4.0 – Verejné osvetlenie – rozpočet 11.650 €. 

07.4.0 – Ochrana verejného zdravia – rozpočet 100 €. 

08.1.0 – Rekreačné a športové služby  - 9.240 €. 

08.2.0 – Kultúrne služby -   rozpočet vo výške 9.700 €. 

08.3.0 – Vysielacie služby – nerozpočtované. 

08.4.0 -  Náboženské a iné spoločenské služby /Pohrebníctvo/ - rozpočet 1.560 €. 

09        - Vzdelávanie -    na prenesené kompetencie je rozpočtovaných 359.180 € 

            a na originálne kompetencie bolo z rozpočtu vyčlenených 152.500 €.  

10 – Staroba – rozpočet vo výške 14.450 €. 

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 861.924 €. 

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky súvisiace s poskytnutím s realizáciou 

projektu „Zvýšenie kapacity budovy MŠ“  a to vo výške poskytnutej dotácie 172.384 € 

a vo výške vlastných zdrojov 9.074 €, teda spolu 181.458 €. 

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátku úverov ŠFRB a splátku leasingu na 

fekál. 

Bilancia rozpočtu je nasledovná: 

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 1.138.464 €, výdavky sú rozpočtované vo 

výške 1.080.949 €, čiže návrh rozpočtu je zostavený ako prebytkový. Prebytok rozpočtu 

vo výške 57.515 € bude použitý na splácanie kontokorentného úveru, ďalej ako zdroj 
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vlastných prostriedkov k schváleným žiadostiam a na krytie vzniknutých 

nepredvídaných výdavkov. 

Návrh rozpočtu bol prerokovaný ekonomickou komisiou a navrhujem ho schváliť 

v predloženom znení. 

 

Zároveň predkladám poslancom návrh na schválenie IV. úpravy rozpočtu podľa 

predloženej očakávanej skutočnosti, ktorá je vykázaná v návrhu rozpočtu. 

Bežné príjmy boli schválené na rok 2017 vo výške 865.869 €, očakávaná skutočnosť je 

926.989 €. Na zvýšení sa podieľa výnos dane z príjmova transfery, ktoré boli 

rozpočtované v nižšej hodnote. 

V kapitálových príjmoch bolo rozpočtované 275.100 €, čo bola výška dotácie na 

výstavbu bytových jednotiek. K realizácií nedošlo, preto v priebehu roka bol rozpočet 

upravený na výšku 60.000 €, t.j. dotácia na  rekonštrukciu fasády ZŠ vo výške 40.000 € 

a dotácia na kamerový systém vo výške 20.000 €, teda spolu 60.000 €. 

Finančné operácie boli rozpočtované vo výške 510.900 €. Jednalo sa o poskytnutý úver 

zo ŠFRB na výstavbu bytových jednotiek, k realizácii nešlo a rozpočet bol upravený na 

nulu. 

Vo výdavkovej časti bol rozpočet schválený vo výške 801.388 €,  očakávaná skutočnosť 

je 873.673 €. Vo zvýšení sú premietnuté poskytnuté dotácie a zvýšenie transferu na 

prenesené kompetencie. 

Kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný vo výške 803.040 €, jednalo sa o už spomínanú 

výstavbu bytových jednotiek, rozpočet bol v priebehu roka upravený na nulu. Po 

schválení dotácie na kamerový systém a na zateplenie budovy ZŠ a ďalších výdavkov 

podľa predlohy, očakávaná skutočnosť je 99.112 €. 

Finančné operácie boli rozpočtované vo výške 37.707 € a nedochádza v tejto časti 

k úpravám. 

Keďže sa ťažko predvídajú jednotlivé príjmy a výdavky a do konca rozpočtového roka 

môžu vzniknúť nepredvídané okolnosti ovplyvňujúce výdavky, navrhujem  OZ schváliť 

predloženú úpravu rozpočtu v zmysle skutočných výdavkov k 31.12.2017. 

Návrh rozpočtu bol prerokovaný ekonomickou komisiou a navrhujem ho schváliť 

v predloženom znení. 

 

Zároveň predkladám poslancom návrh na schválenie 4. úpravy rozpočtu podľa 

predloženej očakávanej skutočnosti. 

 

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 Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2017 a návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2018 – 

2020  schváliť v predloženej podobe bez programovej štruktúry. 

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 na zasadaní komisie dňa 28.11.2017, skonštatovala, že návrh 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. 
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Ďakujem. Ďalej Vás v stručnosti oboznámim so „Stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2018 - 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018. 

  
starosta - Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 a  návrh rozpočtu obce na 

rok 2018 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. 

 

V rozprave  

starosta - Ďakujem. 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. 28/2017 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 2017  

2. rozpočet obce Nitrianska Blatnica na rok 2018   

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 2019 – 2020   

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 - 2020 

    a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018  

 

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

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  (mat. č. 68) 

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  
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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. 

68) 
   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 2018. 

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 14.11.2017 do 30.11.2017. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

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

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

k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh 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. 2/2017 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 29/2017 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 2/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í 
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VZN č. 2/2017 – 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. 69). 

 

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 

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 14.11.2017 do 30.11.2017. 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 

Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: 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 2017 a počtu detí a žiakov k 15.09.2017. 

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 
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Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 3/2017 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 30/2017 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 3/2017 

 

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. 3/2017 –   O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici (mat. č.69). 

 

6. bodom programu je Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií                                  

z prostriedkov rozpočtu obce Nitrianska Blatnica (mat. č.70) 

 

Obec Nitrianska Blatnica poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O dotáciu z 

rozpočtu obce môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo 

alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo 

poskytuje služby obyvateľom obce, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a 

zamestnanosti. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.  

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie podmienok pre poskytovanie 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce 

Nitrianska Blatnica, ktoré sú poskytované v zmysle § 7ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, z rozpočtu Obce. 

Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese 

hospodárenia obce z príjmov Obce Nitrianska Blatnica. Dotácia z rozpočtu obce je len 

doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykryť celú činnosť žiadateľa. Pri posudzovaní 

žiadosti a navrhovaní výšky a účelu dotácie sa prihliada na hospodárnosť a efektívnosť pri 

nakladaní s verejnými prostriedkami.  

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

a webovom sídle obce od 14.11.2017 do 30.11.2017. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

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

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

k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

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

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu. 

p. A. Stančeková – Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií 

právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce Nitrianska 

Blatnica, ktoré sú poskytované v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov z rozpočtu obce. 

Komisia 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. 4/2017 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 31/2017 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 4/2017 

 

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. 4/2017 –  o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu 

obce Nitrianska Blatnica (mat. č.70) 

 

7. bodom programu je Návrh VZN   o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  

(mat. č.71) 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) zo dňa 4. septembra 2013 je 

všeobecným právnym predpisom, ktorý upravuje spôsob výkonu verejnej moci v 

elektronickej podobe jednotným spôsobom pre všetky orgány verejnej moci. Jeho cieľom je 

ustanoviť elektronickú komunikáciu ako nosnú formu komunikácie s verejnou mocou i 

samotnej verejnej moci medzi sebou. Zákon o e-Governmente bol niekoľkokrát novelizovaný. 

Od 1. novembra 2016 majú obce a mestá povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky. 

Elektronická komunikácia s právnickými osobami sa po viacerých posunoch stala povinnou 

od 1.7.2017.  

Obec   sa zapojila do národného projektu "Dátové centrum obcí a miest"  Projekt má 

prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na 

miestnej a regionálnej úrovni. 

Cieľom tohto národného projektu je vybudovanie Dátového centra obcí a miest (DCOM) pre 

sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať 

tieto elektronické služby občanom a podnikateľom. DCOM poskytne mestám a obciam 

potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej 

správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti. 

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických 

služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt ma napomôcť pri zmene súčasného stavu 

poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, 

podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. V rámci 

projektu sa vybuduje Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a 

obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s ISVS a zároveň 

sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv širokej verejnosti. Poskytované služby IS 
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DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest. IS DCOM nebude 

zabezpečovať poskytovanie služieb vyplývajúcich z prenesených kompetencií. 

  Projekt   vznikol pod záštitou ZMOS-u s podporou Ministerstva financií SR a Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odborným garantom a realizátorom  

DCOM  je inštitúcia DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska), 

spoluriadená samosprávou. DEUS prevádzkuje Informačný systém a cloudové prostredie 

určené výlučne pre potreby slovenskej samosprávy. Riešenie  DCOM  spĺňa tiež bezpečnostné 

požiadavky vydané Úradom na ochranu osobných údajov SR.  

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

a webovom sídle obce od 14.11.2017 do 30.11.2017. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

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

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

k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh 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 – Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v 

znení neskorších predpisov sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu 

právomoci orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov. Preto je potrebné schváliť 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré umožní poskytovanie elektronických služieb obcou 

Nitrianska Blatnica a zosumarizuje nové možnosti elektronickej komunikácie medzi obcou a 

jej obyvateľmi (ako aj ďalšími oprávnenými subjektmi), ktoré vyplynú zo sprístupnených 

elektronických služieb. Komisia 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. 5/2017 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 32/2017 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 5/2017 

 

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. 5/2017 –  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb   

 

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

obcou Nitrianska Blatnica na rok 2018 (mat. č. 72) 
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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 2018 (mat. č. 72) 

  Obecný úrad na rok 2018 neupravuje poplatky 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 Sochu, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: 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. 33/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

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

2018 (mat. č. 72) 

 

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

činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2016/2017 (mat. č.73) 

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. septembra 2017 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 

http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
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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 musí obsahovať všetky požadované údaje v zmysle znenia vyhlášky a údaje musia byť 

pravdivé. Správu prerokúva riaditeľka školy v pedagogickej rade, predkladá orgánu školskej 

samosprávy (rade školy)   a dáva 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 Sochu, aby 

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

vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2016/2017. 

 - M. Socha: Obecná rada prerokovala Správu a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť 

s navrhovaným uznesením. 

Taktiež prosím predsedníčku Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru p. poslankyňu M. 

Hlohovskú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 - p. M. Hlohovská: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2016/2017 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. 

 

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. 34/2017 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 2016/2017 (mat. č.73) 

 

10. bodom programu je Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového 

hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za rok 2016 (mat. č. 74) 
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Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2016 audítorom. 

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

O audítoroch  a Slovenskej komore audítorov. Audit vykonal  zodpovedný audítor Ing. 

Andrea Pápaiová v časovom období od 02.10. do 07.10.2017. 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 2016 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 M. Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

M. Socha: 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 2016. 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. 35/2017 v znení:  

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 2016 (mat.č.74) 

 

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. 33 – 46/2017 

 2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok  2018 (mat. č.75)                

 3. Príkazný list starostu obce Nitrianska Blatnica č. 1/2017 k vykonaniu ročnej   

     inventarizácie majetku a záväzkov obce (mat. č.76) 

 4. Rozhodnutie o schválení NFP - MŠ 

 5. Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H511-221-10 

 6. Návrh  na predloženie žiadosti o NFP  na projekt  - Zníženie energetickej   náročnosti   

      verejných budov – budova ŠKD a ŠJ                                                                                     

 7. Výročná cena revue Pamiatky a múzeá 
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 8. Návrh rozpočtu na originálne kompetencie pre rok 2018 (mat. č.77) 

 9. Súťaž FÉNIX  Kultúrna pamiatka roka 2016 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2018 – Rotunda sv, Juraja 

11. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v   

      oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 – 2. etapa 

13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ "Podpora   

      rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" 

14. Žiadosť odkúpenie  nehnuteľného majetku obce – novovytvorená KNC parc. č. 470/5    

      ostatné plochy  o výmere 83 m2 – Jozef Funta a manž. Zuzana Nitrianska Blatnica č. 470 

 15. Žiadosť Petra Ďurišku, trvale bytom č.398, 956 05    

       Nitrianska Blatnica, o zámenu pozemkov s obcou Nitrianska Blatnica 

 16. Poďakovanie za poskytnutú dotáciu – RKC – Farnosť Nitrianska Blatnica 

     

starosta – otváram diskusiu k bodu rôzne, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, 

prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. V diskusii vystúpili 

s pripomienkami a návrhmi nasledovní poslanci a občania obce: 

- p. poslanec J. Hudeček sa informoval o neplatičoch miestnych daní, zateplení stropu 

bytových domov, obnove vianočného osvetlenia, o stave spracovania PD dopravného 

značenia na miestnych komunikáciách, zabezpečení informovanosti o kamerovom 

systéme a novej grafike webovej stránky. Navrhol zabezpečiť častejší zber plastov, 

rozpis zberu TKO do domácností, uzamkýnanie cestnej rampy do bane, presťahovanie 

detského ihriska za kolkárňou, doplnenie verejného osvetlenia, opraviť chodník pod 

telocvičňou a vchodové dvere do ŠKD; 

- p. poslankyňa A. Stančeková poďakovala vedeniu ZŠ s MŠ za prácu pri ukončení 5 

ročného volebného obdobia a vyslovila presvedčenie, že osobné vzťahy medzi OZ 

a vedením ZŠ s MŠ sú dobré a problémy sa vyskytovali iba pri riešení originálnych 

kompetencií. 

- p. poslanec RNDr. E. Kollár navrhol rozmiestnenie kontajnerov na objemový odpad 

a taktiež poďakoval spoločne s p. poslankyňou Ing. D. Pátrovičovou vedeniu ZŠ s MŠ 

za prácu v predchádzajúcom päťročnom období. 

 

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

návrhovej komisie pána p. Jozefa Hudečka, aby predniesol 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. 36/2017 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 2018 

       2.  Rozhodnutie o schválení NFP – MŠ 

       3.  Príkazný list starostu obce Nitrianska Blatnica č. 1/2017 k vykonaniu ročnej   

            inventarizácie majetku a záväzkov obce (mat. č.  ) 
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       4.  Návrh rozpočtu na originálne kompetencie pre rok 2018 – ZŠ s MŠ 

       5.  Udelenie Výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá 

       6.  Udelenie ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016 

       7.  Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 

       8.  Poďakovanie za poskytnutú dotáciu – RKC – Farnosť Nitrianska Blatnica 

            

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 33 – 46/2017 

      2.  Zmluvu o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H511-221-10 

      3.  Predloženie žiadosti o NFP  na projekt  - Zníženie energetickej   náročnosti   

             verejných budov – budova ŠKD a ŠJ podľa podmienok výzvy 

      4.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2018 – Rotunda sv, Juraja 

      5.  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie  

           projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 – 2. etapa 

6.  Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ   

     "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" 

      7.  Predaj      časti pozemku KN C parc. č. 470/1 ostatné plochy, o výmere 83 m2, ktorá    

           bola odčlenená GP č.48243337-074/2016  zo dňa 26.08.2016 do novovytvorenej KN C  

           par. č. 470/5  v celosti podľa § 9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu  

           osobitného zreteľa Jozefovi Funtovi a manž. Zuzane bytom Nitrianska Blatnica č. 470    

           za kúpnu cenu 1410,- EUR, stanovenú  znaleckým posudkom č. 174/2017, znalec Ing.   

           Igor Šinský, o čom rozhodlo obecné zastupiteľstvo dňa 30.11.2017 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.   

       8. Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:  

           pozemku vyčleneného GP č. 41313381-152/17 na oddelenie pozemku p.č. 139/7,      

           zastavané plochy o výmere 138 m2 za pozemok Petra Ďurišku, Nitrianska   

           Blatnica č. 398 parc. č. 101/3 záhrady o výmere 154 m2, taktiež vyčleneného GP č.  

           41313381-152/17.  Z titulu zámeny opísaných nehnuteľností obec Nitrianska Blatnica  

           nebude nič doplácať nakoľko hodnoty zamieňaných nehnuteľností sú rovnaké  

           a zámena pozemkov je prospešná pre obe strany.   

 

12. bod  

Záver      

 

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

posledné   zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici v roku 2017 za 

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

samospráve počas celého roka.  

Vážení prítomní!  

Sme opäť v adventnom období, v predvianočnom čase a v očakávaní sviatkov, ktoré sú 

skutočnými sviatkami rodiny, vnímania dobra a pokoja. 

Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou  znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi 

potrebujeme, a že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. Vianoce sú symbolom 

lásky, dobroty a prajnosti. 

Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach  

nech sa nám  rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer 

nech zanechá v srdciach stopu  pohody a radosti. 
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Vám, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí  spoluobčania a predstavitelia    

spoločenských organizácií želám   do nastávajúcich krásnych vianočných dní, nech sú 

naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre 

radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, Božieho požehnania, 

lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.  

  

Ďakujem.  

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  01.12.2017 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

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


