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Z Á P I S N I C A 

 

z  12. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 04. júna 2021 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 12. 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 12. 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: 0   

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného plánovaného 

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 na rok 2021 

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

      rok 2020 

      5.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia v zmysle vyhlášky   

            MF SR č. 517/2001 Z. z. obce Nitrianska Blatnica za rok 2020 

      6.   Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Nitrianska Blatnica 

      7.   Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

            a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica  

      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? - 9 

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 v prípade potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. 

Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici v tomto 

zložení: 
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predseda návrhovej komisie –  RNDr. Eduard Kollár 

členovia návrhovej komisie –  Eva Bielená 

     Alena Stančeková      

starosta – má niekto z radov poslancov   pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k zloženiu 

návrhovej komisie? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? - 9 

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. Igor Slávik 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Mária Hlohovská a p. poslanec Ing. Igor Slávik boli zvolení za 

overovateľov zápisnice z  12. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 09/2021 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda návrhovej komisie –  RNDr. Eduard Kollár 

    členovia návrhovej komisie –  Eva Bielená 

     Alena Stančeková  

2. za overovateľov zápisnice z    12. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 04. júna 2021 poslancov:   

1. Mária Hlohovská 

2. Ing. Igor Slávik 

 

Ďalej si dovolím požiadať  p. poslankyňu E. Bielenú a p. poslanca RNDr. Eduard Kollár, ako 

overovateľov zápisnice z  11. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

p. Eva Bielená – vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som prečítala  a na 

znak súhlasu som ju podpísala.  

p. RNDr. Eduard 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 hl. kontrolórku obce, pani Janku Prekopovú,  

aby Vás v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

p. J. Prekopová – uznesenia č. 1 –  8 z 11. PZ OZ   sú splnené, alebo sa plnia v súlade so 

stanoveným termínom.   

                 Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  
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Kto je za? – 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 10/2021 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  z 11. PZ     

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 

   

3. bodom programu je Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 

2021 (mat. č. 61) 
  

Predkladám Vám návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 č. 2. V zmysle zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. zmeny rozpočtu obce schvaľuje 

orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov 18) s 

výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej 

únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. 

  

 Obec  môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) – t.j. povolené 

prekročenie a viazanie finančných operácií do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. 

Obec môže po tomto termíne vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny 

rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu 

potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, výdavkov na 

likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou 

alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a 

Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a 

programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 

uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. 

Obec a vyšší územný celok vedú operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových 

opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. 

Za účelom zabezpečenia plynulého hospodárenia obce bola vypracovaná 2. úprava 

rozpočtu, podľa ktorej navrhujem rozpočet upraviť a následne schváliť nasledovne: 

Bežné príjmy: 

Bežné príjmy sa navyšujú o 46.830 €. Na zvýšení bežných príjmov za podieľajú hlavne 

transfery na rozpočtovú organizáciu – ZŠ Nitrianska Blatnica a to na dopravné a vzdelávacie 

poukazy, transfer na učebnice, na sociálne znevýhodnené prostredie, na asistenta učiteľa a na 

schválené projekty ZŠ (Múdre hranie. IT špecifiká). Ďalej sa rozpočet bežných príjmov 

navyšuje o transfer na opravu pamätníka padlých v I. a II. sv. vojne  vo výške 3.000 €, dotácia 

na chránenú dielňu vo výške 1.797 € a dotácia na Covid – testovanie obyvateľstva vo výške 

36.220. 

Kapitálové príjmy: 

Kapitálové príjmy sa navyšujú o sumu 3.747 € za pozemky. 

Príjmové finančné operácie: 

Príjmové finančné operácie sa upravujú na sumu 539 € - nevyčerpané dopravné za rok 

2020.  



 4 

Bežné výdavky: 

 Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa navyšuje o 11.079 €. Jedná sa o 

výdavky na prevádzkové stroje, zvýšené výdavky sú na softvér, servis a údržba 

vozového parku, na predplatné a na propagáciu (webová stránka). Ďalej sú 

zaradené do rozpočtu výdavky na odmeny poslancom vo výške 5.195 € 

a výdavky na mzdy dohodárov vo výške 4805 €. 

 Kapitola Všeobecné verejné služby inde neklasifikované sa upravuje na sumu 7 

€. 

 Kapitola Cestná doprava sa upravuje o 202 €, čo sú materiálové výdavky. 

 Kapitola Rozvoj obcí sa upravuje o sumu 2458 € - jedná sa o mzdové náklady 

na chránenú dielňu a odvody do poisťovní.  

 Kapitola Ochrana a podpora verejného zdravia sa navyšuje na sumu 20.830 € - 

jedná sa o výdavky na materiálové zabezpečenie a odmeny členom odberového 

tímu počas testovania obyvateľov. 

 Kapitola Kultúrne služby sa navyšuje na sumu 450 € - údržba budov. 

 Kapitola Náboženské služby  sa navyšuje o výšku 3.000 € - projekt Obnova  

pamätníka padlých. 

 Kapitola Vzdelávanie v rozpočte obce sa navyšuje o upravuje o 1.275 € - 

výdavky na údržbu školských zariadení.  

 V kapitole Vzdelávanie je navýšená výška výdavkov na prenesené kompetencie 

vo výške schváleného rozpočtu, tak ako bolo spomínané v časti príjmovej.  

 Celkové výdavky obce sa tak upravujú v rámci všetkých kapitol o 40.733 €. 

 

Kapitálové výdavky: 

Časť kapitálových výdavkov sa upravuje nasledovne 

 Kapitola Náboženské a iné spoločenské služby sa upravujú o sumu 4.140 € - 

jedná sa o nákup katafalku do domu smútku. 

 

Výdavkové finančné operácie: 

Finančné operácie sa navyšujú o 2.982 € - splácanie úveru. 

Rozpočet ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica sa navyšuje o sumu 4.993 €, teda o výšku 

poskytnutých transferov uvedených v príjmovej časti bežného rozpočtu.  

 

Po zapracovaní týchto úprav je  rozpočet nasledovný: 
     

 Schválený I. úprava  II. úprava 

 rozpočet rozpočtu  rozpočtu 

 2021 2021  2021 

Bežné príjmy 1203129 1181677  1228507 

Bežné príjmy RO 48000 48000  48000 

Kapitálové príjmy 0 0  3747 
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Príjmové finančné operácie 0 0  539 

Príjmy spolu 1251129 1229677  1280793 

         

Bežné výdavky 492274 496006  535007 

Bežné výdavky RO 670454 659944  664937 

Kapitálové výdavky 3000 4839  8979 

Výdavkové finančné operácie 85401 68888  71870 

Výdavky spolu 1251129 1229677  1280793 

         

Prebytok/-Schodok 0 0  0 

 

 

 

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

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

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala 2. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

p. A. Stančeková – Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách 

územnej samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 2. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu.   

V rozprave sa ďalej poslanci   informovali o navýšených bežných a kapitálových výdavkoch.    

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. 11/2021 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
2. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2021 (mat.č.61) 

 

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

Nitrianska Blatnica za rok 2020 (mat. č. 62) 

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec 

povinnosť do 30.6. nasledujúceho roka údaje o hospodárení spracovať do záverečného účtu 

obce. 

V záverečnom účte  finančne obec usporadúva svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám 

Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä 

     a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

     b) bilanciu aktív a pasív, 
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     c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

     d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

     e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným 

spôsobom. 

 

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa 

osobitného predpisu. Záverečný účet obce bol včas zverejnený na webovej stránke obce 

a rovnako aj na úradných tabuliach. 

 

K predloženému návrhu Záverečného účtu obce Nitrianska Blatnica neboli podané 

žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.  

 

Prerokovanie záverečného účtu obce  sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 

    a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

    b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

 

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

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

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala záverečný účet a rozbor hospodárenia za rok 2020    a 

odporúča ho obecnému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad.  

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

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

materiálu. 

p. A. Stančeková: „ Záverečný účet a rozbor hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za rok 

2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor 

hospodárenia za rok 2020  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. 2020.   

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

navrhuje obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2020 

s výrokom: „hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

V rozprave vystúpili s pripomienkami k rozboru hospodárenia  

 

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? -  9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 12/2021 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e   
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 stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nitrianska Blatnica k návrhu Záverečného účtu obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2020 

b) s c h v a ľ u j e 

      Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Nitrianska Blatnica  za rok 2020 bez  

      výhrad.  

 

5. bodom   rokovania je Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obce 

v zmysle vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z. z.  za rok 2020 (mat. č. 63)  
V zmysle § 18 f ods. 1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Vám predkladám    

odborné  stanovisko hlavného kontrolóra obce p. Janky Prekopovej  k hospodáreniu obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2020.  

Podľa § 18f ods.1 písm. e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, je uložená hlavnému kontrolórovi obce povinnosť predložiť obecnému 

zastupiteľstvu  najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok.   

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením – Zásady 

rozpočtového hospodárenia obce. Zohľadňuje ustanovenia zákona č. 523/2004 Zb. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 

Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a ostatných súvisiacich právnych noriem.                                                                                                       

§ 16 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá obci povinnosť 

dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Údaje o plnení rozpočtu boli vypracované podľa 

rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 

ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je 

záväzná pri zostavení, sledovaní a vyhodnocovaní  rozpočtov územnej samosprávy. 

starosta – otváram rozpravu k tomuto bodu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť 

zoznam prihlásených. Žiadam spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu, p. poslanca J. 

Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Správu hlavného kontrolóra obce a odporúča ju 

obecným zastupiteľstvom zobrať na vedomie.   

Ďalej  prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu, 

p. Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

Pani A. Stančeková: Správa o kontrole hospodárenia je spracovaná v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti. Hlavná kontrolórka Obce Nitrianska Blatnica, vykonávala 

kontrolnú činnosť v roku 2020 na základe  Plánov práce na I. polrok a  II. polrok 2020, 

prerokovaných a schválených Obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 35/2019 zo dňa 

21.11.2019 a uznesením č. 25/2020 z 16.07.2020. Vypracované Plány kontrolnej činnosti 

vychádzali z ustanovení zákona  o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.  a  novely zákona č. 

102/2010 Z. z., zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení 

zákona v znení neskorších predpisov, ktoré ustanovujú úlohy hlavného kontrolóra a rozsah 

jeho kontrolnej činnosti.                                                                                                        

Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti  v roku 2020 bolo sledovanie a kontrolovanie 

dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami obce a  s majetkom obce, v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom obce 

 č. 138/1991 Zb.z. a novely zákona č. 258/2009 Zb. z. Komisia odporúča Obecnému 

zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie. 

 

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. 
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Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 13/2021 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

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

Správu hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obce v zmysle vyhlášky MF SR č. 

517/2001 Z. z.  za rok 2020 (mat. č. 63)   

  

 

6. bodom programu je Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce 

Nitrianska Blatnica  (mat. č. 64)   

 

Problematiku niektorých podmienok držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej iba ,,zákon“). 

V zmysle zákona má obec  výslovné oprávnenie, resp. povinnosť ustanoviť vo všeobecne 

záväznom nariadení nasledovné: 

a) ukladá obci  povinnosť všeobecne záväzným nariadením ustanoviť: 

- sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa (§ 3 ods. 6 zákona), 

- podrobnosti o vodení psa (§ 4 ods. 5), 

- podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev (§ 6 ods. 3). 

b) umožňuje obci  všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta: 

- kde je voľný pohyb psa zakázaný (§ 5 odsek 1 písm. a) zákona), 

- kde je vstup so psom zakázaný (§ 5 odsek 1 písm. b) zákona). 

Okrem toho podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zabezpečuje verejný poriadok v obci. Obec môže VZN ustanoviť 

činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 

mieste. 

  Vzhľadom na prokurátorskú prax je potrebné venovať pri vydávaní predmetného VZN 

pozornosť najmä vymedzeniu priestorov, na ktorých chce obec zakázať voľný pohyb psov 

alebo vstup so psom a podrobnosti týkajúce sa evidencie psov. 

Druhá časť materiálu definuje opodstatnenosť jednotlivých ustanovení VZN. 

Zákon zveruje obci  práva, ale aj povinnosti. Vo veciach zákona je obec  nositeľom práv a 

povinností a obecný úrad je len výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, nemá 

spôsobilosť sám nadobúdať práva a povinnosti a nie je ani spôsobilý byť účastníkom 

právnych vzťahov. 

VZOR 

Obec nemôže zakázať voľný pohyb psov v celom zastavanom území obce, pretože týmto by 

bol zakázaný voľný pohyb psov nielen na verejne prístupných miestach, ktoré sú vo 

vlastníctve alebo v správe obce, ale aj na iných ako verejne prístupných priestoroch, a taktiež 

aj na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 

alebo právnických osôb. Takýmito zákazmi obec  nesmie zasahovať do vlastníckeho práva 

vlastníkov nehnuteľností v obci. Samospráva musí rešpektovať vlastnícke právo vlastníkov 

nehnuteľností v obci. V zmysle § 123 Občianskeho zákonníka vlastník je v medziach zákona 

oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s 

ním. 
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Oprávnenie obce sankcionovať povinné subjekty za konanie majúce znaky priestupku 

vyplýva kompetentným orgánom priamo zo zákona, preto nie je nevyhnutné zodpovednostné 

vzťahy a sankčné postihy preberať do VZN. 

 Pri odchyte psov obec postupuje v zmysle § 22 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu nie je 

potrebné prenášať právnu úpravu odchytu psov do všeobecne záväzného nariadenia. 

 

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

a internetovej stránke obce od 17.05.2021 do 03.06.2021. Do zápisnice na Obecnom úrade 

neboli uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

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

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

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť 

v predloženom znení. 

  

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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2021 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 14/2021 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 1/2021 

 

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. 1/2021 –   o podmienkach držania psov na území obce Nitrianska Blatnica - mat. č.64 

 

 

 

 

7. bodom programu je návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica (mat. č. 

65) 

   

Cieľom predloženého návrhu dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica, 

je stanoviť povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení 

smernica 2008/98/ES o odpade stanovuje povinnosť členským štátom EÚ zabezpečiť, aby sa 

do 31. decembra 2023 biologický odpad buď triedil, alebo recykloval pri zdroji (napr. 

kompostovaním). Slovenská republika prijala túto povinnosť do svojho právneho poriadku 

návrhom zákona č. 460/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

Tento zákon bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 27. 11. 2019.  
Separácia kuchynského odpadu predstavuje zložitý systém zberu, ktorý je potrebné vhodne 

logisticky vypracovať a s ktorým je nevyhnutné v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť 

občanov a zrealizovať primerané informačné akcie. Samosprávy na Slovensku však počas roka 

2020 vzhľadom na celosvetovú pandemickú situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19 mali 

veľmi málo priestoru na to, aby sa dokázali v potrebnej miere venovať zabezpečeniu zákonnej 

povinnosti zabezpečenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 1. januára 

2021. Mnohým obciam a mestám vznikla objektívna prekážka pri zo strany štátu súvisiaca 

s prípravou zabezpečenia triedeného zberu kuchynského odpadu. Ako príklad uvádzame 

poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na oblasť C: Rozvoj odpadového 

hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov.  
Výraznú úlohu pri realizácií zákonnej povinnosti zohráva i prebiehajúca ekonomická kríza 

a s tým spojené zníženie finančných príjmov samospráv. Z tohto dôvodu sa povinnosť 

vykonávať triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský 

odpad posunula na termín 01.07.2021.   
Návrh bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce od 17.05.2021 do 03.06.2021. Do zápisnice na Obecnom úrade 

neboli uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

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

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

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku schváliť 

v predloženom znení. 

 

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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 2/2021 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 15/2021 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 2/2021 

 

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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Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 –   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica (mat. č. 65) 

 

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. 8 – 34/2021 

2.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2021  

     (mat. č.66) 

3.  Návrh na aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska Blatnica“ 

4.  Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ v N. Blatnici 

5.  Žiadosť o vybavenie MŠ novým nábytkom – ZŠ s MŠ 

6.  Žiadosť o vybavenie MŠ – ZŠ s MŠ 

7.  Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov par. č. 1124/4, 1124/6 a 1125/1 o výmere 787  

     m2 – Tomáš Turčan, Nitrianska Blatnica 36 

8.  Žiadosť o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce  CKN par. č. 408/5 o výmere 5 m2 –   

     Jozef Králik Nitrianska Blatnica 498 

9.  Žiadosť o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce  CKN par. č. 1281/4 o výmere 1653   

     m2 –  Mgr. Marek Pliško Nitrianska Blatnica 571/4 

10.Žiadosť o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce  CKN par. č. 1281/6 o výmere 1532   

     m2 –  Mgr. Kristína Jančovičová, Hečkova 622/35 Radošina  

11.Návrh prevodu pozemku v extraviláne obce do majetku Obce Nitrianska Blatnica z dôvodu  

     hodného osobitného zreteľa: 

     pozemok KN registra E parc. č. 1135/2 ostatná plocha o výmere 5060 m2  za cenu  

     3000,- €.  Kúpa nehnuteľnosti bola predložená na  schválenie Obecnému zastupiteľstvu v   

     Nitrianskej  Blatnici ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok, ktorý  

     obec využíva ako zberné miesto v odpadovom hospodárstve obce a taktiež bude slúžiť ako  

     parkovisko počas svätojurajských pútí  

12.Návrh prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

     pozemky KN C parc. č. 415/3 ostatná plocha o výmere 21 m2, parc. č. 416/5 ostatná  

     plocha o výmere 12 m2 a parc. č. 424/2 ostatná plocha o výmere 1 m2 za cenu stanovenú   

     znaleckým posudkom na Eleonóru Stískalovú, bytom Nitrianska č. 322/89 Radošina. 

13.Organizačno-materiálne zabezpečenie výstavy Príbehy II Reštaurátor Jozef Dorica 

14.Návrh programu projektu: Spievajúca rotunda – Cyrilo-metodský deň 2021 

15.Návrh programu osláv SNP  

 

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

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

 

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

i k aktuálnym problémom obce, k organizácii plánovaných kultúrnych podujatí, prevádzke 

zberného dvora, web stránke obce ai.  

starosta : Do diskusie sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram a  prosím predsedu 

návrhovej komisie p. poslanca RNDr. E. Kollára, aby predniesol  návrh uznesenia z bodu 

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

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 



 12 

Uznesenie prijaté pod č. 16/2021 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

1.  Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov par. č. 1124/4, 1124/6 a 1125/1 o výmere 787  

     m2 – Tomáš Turčan, Nitrianska Blatnica 36 

2.  Žiadosť o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce  CKN par. č. 408/5 o výmere 5 m2 –   

     Jozef Králik Nitrianska Blatnica 498 

3.  Žiadosť o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce  CKN par. č. 1281/4 o výmere 1653   

     m2 –  Mgr. Marek Pliško Nitrianska Blatnica 571/4 

4.  Žiadosť o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce  CKN par. č. 1281/6 o výmere 1532   

     m2 –  Mgr. Kristína Jančovičová, Hečkova 622/35 Radošina 3  

5.  dôvodovú správu k návrhu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s    

     MŠ 

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 8 – 34/2021   

2.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2021  

     (mat. č.67)  

3.  Aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska Blatnica“ 

4.   Prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

      pozemky KN C parc. č. 415/3 ostatná plocha o výmere 21 m2, parc. č. 416/5 ostatná  

      plocha o výmere 12 m2 a parc. č. 424/2 ostatná plocha o výmere 1 m2 za cenu 22,32  

      €/m2, t. j. 758,88 € stanovenú znaleckým posudkom č. 88/2021, znalec Ing. Igor Šinský   

      na Eleonóru Stískalovú, bytom Nitrianska č. 322/89 Radošina.  

      Predaj nehnuteľností bol predložený na  schválenie Obecnému zastupiteľstvu v  

      Nitrianskej  Blatnici ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemky pre  

      obec nevyužiteľné, oplotené, užívané a bezprostredne susediace s nehnuteľnosťami   

      nadobúdateľky.  

  5. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného    

      zreteľa: 

- pozemok KN C parc. č. 408/3zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,  

      za cenu stanovenú  znaleckým posudkom na Jozefa Králika a JUDr. Margitu Králikovú,    

      Nitrianska Blatnica 143. 

      Predaj nehnuteľností bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v   

      Nitrianskej  Blatnici ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok pre    

      obec nevyužiteľný, zastavaný a bezprostredne susediaci s nehnuteľnosťami   

      nadobúdateľov. Zámer previesť majetok takýmto spôsobom je obec povinná zverejniť    

      najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom  na svojej úradnej  

      tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť  zdôvodnený počas     

      celej tejto doby. 

 6.  Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce priamym predajom   najmenej za cenu vo     

      výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.: 

- pozemok KN C parc. č. 1124/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 417 m2, 

pozemok    KN C parc. č. 1124/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, 

pozemok KN C parc. č. 1125/1 trvale trávne porasty  o výmere 241 m2, 

- pozemok KN C parc. č. 1281/4 orná pôda o výmere 1653 m2,  

- pozemok KN C parc. č. 1281/6 orná pôda o výmere 1532 m2  
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      Zámer previesť majetok takýmto spôsobom je obec  povinná zverejniť najmenej 15 dní  

      pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej  

      internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť  zdôvodnený počas  celej tejto doby. 

 7.  Prevod pozemku v extraviláne obce do majetku Obce Nitrianska Blatnica z dôvodu  

      hodného osobitného zreteľa: 

      pozemok KN registra E parc. č. 1135/2 ostatná plocha o výmere 5060 m2  za cenu  

      3000,- €.  Kúpa nehnuteľnosti bola predložená na  schválenie Obecnému zastupiteľstvu v   

      Nitrianskej  Blatnici ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok, ktorý  

      obec využíva ako zberné miesto v odpadovom hospodárstve obce a parkovisko pri   

      svätojurajskej púti.  

 8.  Žiadosť o vybavenie MŠ novým nábytkom – ZŠ s MŠ 

 9.  Žiadosť o vybavenie MŠ – ZŠ s MŠ 

10. Organizačno-materiálne zabezpečenie výstavy Príbehy II Reštaurátor Jozef Dorica 

11. Program projektu: Spievajúca rotunda – Cyrilo-metodský deň 2021 

12. Programu osláv SNP  

  

     c)  d e l e g u j e  

      na funkčné obdobie 2021 – 2025 do Rady školy pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica:  

- RNDr. Eduarda Kollára,  

- Milana Sochu, 

- Ing. Dagmar Pátrovičovú,  

- Helenu Horváthovú 

 

9. bod  

Záver      

 

starosta – keďže sme vyčerpali vstupy v rámci bodu Rôzne, uzatváram tento bod. Viac bodov 

programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, že sme ukončili 12. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Ďakujem Vám za účasť 

a prajem vám príjemný zbytok večera.   

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  07.06.2021 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

              Mgr. Michal Toman 

                                           starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

  

Ing. Igor Slávik                                                     ...................................... 


