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Z Á P I S N I C A 

 

z   10. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 03. decembra 2020 

 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 

   10. 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 10. 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. 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 2020 a návrh rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na roky 2021 - 2023 

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 držania zvierat a ich chovu na území obce   

            Nitrianska Blatnica  

      7.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

            Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2019/2020 

      8.   Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia obce  

            Nitrianska Blatnica za rok  2019 

      9.   Konsolidovaná výročná správa obce Nitrianska Blatnica za rok 2019  

    10.   Návrh Sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou   

            Nitrianska Blatnica na rok 2021 

    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? -  9 

Kto je proti? - 0 
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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 –  RNDr. Eduard Kollár 

     členovia návrhovej komisie –  Mária Hlohovská 

     Milan Socha 

       

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? - 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. Patrik Krajčík 

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. poslanec Patrik Krajčík   a p. poslanec Ing. Igor Slávik boli zvolení za 

overovateľov zápisnice z 10. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č.  29/2020 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 –  Mária Hlohovská 

     Milan Socha 

2. za overovateľov zápisnice z    10. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v   

Nitrianskej Blatnici zo dňa 01. decembra  2020 poslancov:   

 Patrik Krajčík 

 Ing. Igor Slávik 

 

Ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu A. Stančekovú   a p. poslanca RNDr. E. Kollára, ako 

overovateľov zápisnice z  8.  plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici a p. poslankyňu M. Hlohovskú   a p. poslankyňu Ing. Dagmar Pátrovičovú, ako 

overovateľov zápisnice z  9. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisníc.  
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p. A. Stančeková –  vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som podpísala. 

Je napísaná v súlade s priebehom rokovania. Ďakujem. 

p. E. Kollár – vážený p. starosta, ja som zápisnicu preštudoval   a na znak súhlasu som ju 

podpísal. 

p. M. Hlohovská –  vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia aj ja som zápisnicu  

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

p. D. Pátrovičová – vážený p. starosta, ja som zápisnicu preštudovala   a na znak súhlasu som 

ju taktiež podpísala. 

 

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

z predchádzajúceho  zasadnutia OZ – prosím Hlavnú kontrolórku obce, p. Janku Prekopovú,   

aby Vás v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

J. Prekopová – uznesenia č. 16 – 25 z   8. PZ OZ a  uznesenia č. 26 – 28 z    9. NZ 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? – 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 30/2020 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení  z  8. PZ   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  zo  

dňa 16. júla 2020 a z 9. NZ Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  zo  dňa 09. 

septembra 2020. 

 

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

2020 a návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2021 – 2023 (mat. č. 46) 
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 

2021 obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako záväzný, ktorým sa bude činnosť obce v budúcom 

roku riadiť a rozpočty obce na rok 2022 a 2023 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 18.11.2020. Do zápisnice na Obecnom úrade bola uplatnená jedna 

pripomienka   zo strany fyzických ani právnických osôb obce, ktorá bola zohľadnená. 
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Komentár k návrhu rozpočtu pre roky 2021 – 2023 

 
Finančný rozpočet obce na roky 2021– 2023 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 2021, pričom 

rozpočet na roky 2022 a 2023 je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom 

roku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023 sa vychádzalo 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 2021, 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 1.203.129 €. 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.   

Príjmy RO – teda ZŠ s MŠ sa rozpočtujú vo výške 48.000 €. 

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované. 

Príjmové finančné operácie v predloženom návrhu nie sú rozpočtované.  

Výdavková časť rozpočtu: 

Výdavky sú v rozpočte uvádzané podľa jednotlivej štatistickej klasifikácie na 

úrovni položky ekonomickej klasifikácie.  

Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 492.274 €, jedná sa o výdavky na bežný 

chod obce podľa predloženého návrhu. 

Bežné výdavky ZŠ s MŠ sa rozpočtujú vo výške 570.454 €. 

Kapitálové výdavky  sú v predloženom návrhu rozpočtované vo výške 3.000 €, 

jedná sa o výdavky na obstaranie pozemkov. 

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 85.401 €. Zahŕňajú 

splátku úverov ŠFRB, splátku leasingu, splátku kontokorentného úveru.  

Bilancia rozpočtu je nasledovná: 

Celkové príjmy, teda príjmy obce a rozpočtovej organizácie sú vo výške 1.251.129 

€, celkové výdavky obce a RO sú rozpočtované vo výške 1.251.129 €, čo znamená, že 

obec predkladá na schválenie vyrovnaný rozpočet. Po zverejnení východiskových 

štatistických údajov a rozpočtovaných  podielov obcí na rok 2021 sa rozpočet bude 

meniť jeho úpravou. 

Návrh rozpočtu bol prerokovaný ekonomickou komisiou a navrhujem ho schváliť 

v predloženom znení. 

 

Komentár k III. Úprave 

 
Predkladám Vám návrh na schválenie IV. úpravy rozpočtu podľa predloženej 

očakávanej skutočnosti, ktorá je vykázaná v návrhu rozpočtu. 

Bežné príjmy boli schválené na rok 2020 vo výške 1.184.906 €, očakávaná 

skutočnosť je 1.080.499 €, čo je zvýšenie o 10.609 €. Zvýšenie sa týka poskytnutých 

transferov. 

Kapitálové príjmy sú vo výške 14.381 €.  
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V príjmových finančných operáciách sú zahrnuté položky nevyčerpaných 

prostriedkov z predchádzajúceho roka.  

Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 1.174.297 €, očakávaná skutočnosť 

k 31.12.2020 je 1.289.233 €. 

Vo výdavkovej časti bol celkový rozpočet schválený na výšku 520.744 €,  

očakávaná skutočnosť je v návrhu vo výške 664.613 €.  

Bežné výdavky boli rozpočtované na výšku 448.411 €. Očakávaná skutočnosť je  

vo výške 514.489 €.  

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 6.000 €, rozpočet bol postupne 

upravovaný, v návrhu rozpočtu je očakávaná skutočnosť vyčíslená vo výške 83.791 €.   

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške  66.333 €, čo 

predstavuje aj očakávanú skutočnosť. 

Príjmy ZŠ boli rozpočtované vo výške 48.000 €, očakávaná skutočnosť je vo 

výške 42.000 €. Výdavky ZŠ boli rozpočtované vo výške 667.364 €, očakávané výdavky 

sú vo výške 666.620 €. 

Po zapracovaní doplňujúcich položiek bude očakávaná skutočnosť nasledovná: 

 

Bežné príjmy 1.184.906 

Bežné príjmy ZŠ s MŠ 42.000 

Kapitálové príjmy 14.381 

Príjmové finančné operácie 89.946 

Príjmy spolu 1.331.233 

Bežné výdavky 514.489 

Bežné výdavky ZŠ s MŠ 666.620 

Kapitálové výdavky 83.791 

Výdavkové finančné operácie 66.333 

Výdavky spolu 1.331.233 

 +Prebytok / - Schodok rozpočtu 0 

 

Predložený návrh so zapracovaním navrhovaných zmien prerokovala na svojom 

zasadaní ekonomická komisia, táto odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh  so zapracovanými úpravami. Zároveň ekonomická komisia navrhuje, 

aby obec k 31.12.2020 vykonala úpravy rozpočtu podľa 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 J. Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh na 3. úpravu rozpočtu 

obce Nitrianska Blatnica na rok 2020 a návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2021 

– 2023  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 a skonštatovala, že  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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starosta : Ďakujem. Ďalej prosím p. J. Prekopovú o  „Stanoviskom hlavného kontrolóra 

k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2021. 

 - p. J. Prekopová: „Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a  návrh rozpočtu 

obce na rok 2021 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. 

Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu 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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 31/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a)  s c h v a ľ u j e 

1. 3. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2020  

2. rozpočet obce Nitrianska Blatnica na rok 2021   

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 2022 – 2023  

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 

    a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021  

 

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

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  (mat. č. 47) 

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 Vám predkladám na prerokovanie návrh VZN – O miestnych 
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daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady (mat. č. 

47). 
   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 2021. 

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 18.11.2020 do 02.12.2020. Do zápisnice na Obecnom úrade bola 

uplatnená 1 požiadavka od predsedu Urbára p. M. Hermanna, ktorá bola zohľadnená 

v predloženom návrhu oproti návrhu zaslanom.  

Komentár k VZN – poplatok za komunálny odpad 

Podľa zákona č. 312/2018 zo dňa 17. októbra 2018 došlo k výrazným zmenám zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré majú postih na poplatok za komunálny odpad. Podľa tohto 

zákona sa pri stanovení sadzby  za komunálny odpad vychádza z úrovne vytrieďovania 

odpadu v obci za predchádzajúci rok.  

Pri výpočte sa percentuálne prihliada na množstvo vyseparovaného odpadu oproti množstvu 

zmesovému komunálnemu odpadu. Zákon stanovil sedem úrovni triedenia a zároveň stanovil 

sadzbu za tonu za príslušný rok. Na základe doteraz predložených podkladov zo zberových 

spoločnosti, úroveň vytriedenia v roku 2020 by sa mala pohybovať v rozsahu  od 30 – do 40 

%, čo v praxi znamená, že za každú tonu zmesového komunálneho odpadu ako aj objemného 

odpadu musí obec zaplatiť poplatok do environmentálneho fondu vo výške  22 € za 1 tonu. 

Tento poplatok hradíme skládke odpadov, ktorá ho následne odvádza do environmentálneho 

fondu. 

 

 
Pri stanovovaní navýšenia poplatku za komunálny odpad sa vychádzalo z úrovne vytriedenia 

odpadov za rok 2019 a predpokladanej úrovne vytriedenia v roku 2020. Pri tvorbe výšky 



 8 

poplatku bol zohľadnený nový cenník Skládky komunálneho odpadu Bojná, kde dochádza 

k navýšeniu cien za zmesový komunálny odpad z doterajších 45,72 € /t (vrátane poplatku do 

environmentálneho fondu) na 70 €/ t zmesového komunálneho odpadu, čo je navýšenie 

o 24,28 €/ tonu. Pri stanovovaní ceny poplatku sa muselo prihliadať aj na náklady na zber 

a prepravu tohto odpadu. Ďalším aspektom, ktorý ovplyvňuje výšku poplatku, je povinnosť 

obce v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 v z.n.p. zabezpečiť triedenie a zber 

kuchynského odpadu. 

V súvislosti s týmito nákladmi, bola prepočítaná a navrhnutá výška poplatku za komunálny 

odpad na rok 2021 vo výške 25 € na osobu na rok, pričom dochádza k zmene § 41 Odpustenie 

poplatku, kedy správca dane odpustí poplatok v plnej výške poplatníkovi, ktorý obci 

preukáže, že sa v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava v zahraničí, pričom za dlhodobý 

pobyt v zahraničí sa považuje nepretržitých 90 dní z kalendárneho roku, nárok si poplatník 

uplatňuje žiadosťou o oslobodenie. Úľava sa poskytuje aj deťom narodeným v priebehu roka. 

Ostatné úľavy, ktoré boli v minulosti poskytované boli zrušené. 

Nesúlad toho, že výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady musí byť 

pre nasledujúci rok schválená VZN tak, aby VZN nadobudlo účinnosť k 1.1. nasledujúceho 

roka a kompletné údaje o vyseparovaných zložkách odpadu a o komunálnych odpadoch 

uložených na skládku sú spracované až po tomto období, nedá sa inou formou vykonať 

prepočet ako tak, že celkové predpokladané náklady na odpad sa rozpočítajú medzi 

obyvateľov, čo predstavuje priemerne 22,94 € na jedného obyvateľa.  

Ekonomická komisia prerokovala na svojom zasadnutí túto problematiku a navrhla navýšenie 

poplatku za komunálne odpady o 5 €, čiže na sumu 25 €. Uvedená suma je nižšia, ako 

predpokladaná suma na 1 obyvateľa, avšak nižšiu sumu poplatku navrhuje komisia aj 

z dôvodu, že obec pristúpila k vykonávaniu opatrení na zvýšenie úrovne triedenia odpadu, ako 

napr. zber autobatérií a bateriek, v spolupráci so školou sa uskutočnil zber papiera, obec 

vykonala zber vyseparovaného železa a zároveň boli upravené aj prevádzkové hodiny na 

zbernom dvore, čím sa zamedzilo ukladanie komunálneho odpadu a odpadu od cudzích osôb 

na zbernom dvore, za ktorý potom platila obec. 

 

Ďalšie zmeny vo VZN sa týkajú týchto paragrafov: 

Novela zákona o odpadoch1 priniesla zrušenie, resp. sprísnenie niektorých výnimiek 
z povinnosti zaviesť triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad. Od roku 2023 sa zrušia aj zostávajúce výnimky a triedený zber, resp. 
kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude povinné.                                         
Zákon o odpadoch2 stanovuje povinnosť miest a obcí triediť biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad (ďalej ako „kuchynský odpad“). Avšak ustanovenie § 81 ods. 21 zákona 
o odpadoch vymedzuje 4 výnimky, prostredníctvom ktorých sa mestá a obce môžu tejto 
povinnosti vyhnúť. 
V súčasnosti sa mestá a obce vyhnú povinnosti triediť kuchynský odpad, ak: 
a) zabezpečia energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie 
odpadov; 
b) preukážu, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad; 
c) preukážu, že zber neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä 
v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; 
d) preukážu tzv. finančnú neúnosnosť zberu kuchynského odpadu, resp. že takýto zber je 
ekonomicky neúnosný. Takúto neúnosnosť možno preukázať, ak náklady na zber nie je 
možné pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom stanovenej 
hornej hranice sadzby. 

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105538/ake-budu-novinky-v-zbere-biologicky-rozlozitelneho-kuchynskeho-odpadu.aspx#sdfootnote1sym
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105538/ake-budu-novinky-v-zbere-biologicky-rozlozitelneho-kuchynskeho-odpadu.aspx#sdfootnote2sym
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Novelou zákona o odpadoch dôjde k postupnému zrušeniu výnimiek, konkrétne v dvoch 
stupňoch. 

Prvý stupeň novely (od roku 2021) 
V prvom stupni dôjde k sprísneniu výnimky pri preukázaní, že obyvatelia obce/mesta 
kompostujú všetok vlastný bioodpad (§ 81 ods. 21 písm. b), a to zo súčasných 50 % 
obyvateľov na 100 % domácností konkrétnej časti obce. Splnenie tejto výnimky sa teda bude 
posudzovať samostatne pre jednotlivé časti obcí a miest. 
Najvýraznejšou zmenou bude zrušenie samosprávami najčastejšie využívanej výnimky, 
ktorou je výnimka tzv. finančnej neúnosnosti (§ 81 ods. 21 písm. d). Táto umožňuje obciam 
jednoducho sa zbaviť povinnosti zaviesť triedený zber kuchynského odpadu, následkom čoho 
je jeho skládkovanie. 
Ako vyplýva z dôvodovej správy k tejto novele, skládkovanie kuchynského odpadu má 
výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov 
a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Voči Slovensku 
dokonca vedie Európska komisia konanie z dôvodu umiestňovania kuchynského odpadu na 
skládky odpadov. 
Obce sa snažili zrušenie výnimky finančnej neúnosnosti oddialiť, avšak neúspešne. Táto 
výnimka bude v prvom stupni novely definitívne zrušená od 1. 1. 2021. Vyplynulo to 
z rokovania medzi štátnymi tajomníkmi MŽP a zástupcami združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS). 
ZMOS žiadalo MŽP o odklad povinného zberu kuchynského odpadu s tvrdením, že obce 
nestihnú v takom krátkom čase zabezpečiť zber v súlade s novelou. Pre MŽP je však 
zabezpečenie zberu kuchynského odpadu v tomto termíne prioritou. 
V praxi to bude s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať, že k už existujúcim farebným 
kontajnerom na triedenie odpadu pribudne ďalší kontajner, určený na potravinový 
kuchynský odpad. 
V rodinných domoch prichádza do úvahy tzv. vedierkový zber od domu k domu, v prípade 
bytových domov je pravdepodobnejší tzv. centralizovaný zber do špecializovaných nádob. 

Druhý stupeň novely (od roku 2023) 
V druhom stupni budú zrušené výnimky uvedené v § 81 ods. 21 písm. a) a písm. c). Od 1. 1. 
2023 už nebude možné kuchynský odpad ani energeticky zhodnocovať v zariadeniach na 
zhodnocovanie odpadov, ani nebude možné zbaviť sa povinnosti zabezpečiť triedený zber 
kuchynského odpadu preukázaním, že zber nie je možný vzhľadom na technické problémy 
jeho výkonu. 
Zrušenie týchto výnimiek súvisí najmä s implementáciou čl. 22 ods. 1 rámcovej smernice3, 
podľa ktorej je potrebné zabezpečiť, aby sa biologický odpad buď triedil, alebo recykloval pri 
zdroji, alebo sa zbieral oddelene a nezmiešaval s inými druhmi odpadu. 
 

starosta – otváram rozpravu k návrhu VZN. 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. 

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 

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105459/zakon-sa-zmenil-obce-sa-uz-triedeniu-kuchynskeho-bioodpadu-nevyhnu.aspx
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105487/samospravy-ziadaju-odklad-povinneho-triedenia-kuchynskeho-bioodpadu.aspx
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105405/poplatky-za-odpad-dalej-porastu-triedeny-zber-kuchynskeho-odpadu-zvysi-naklady-samosprav.aspx
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105538/ake-budu-novinky-v-zbere-biologicky-rozlozitelneho-kuchynskeho-odpadu.aspx#sdfootnote3sym
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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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 3/2020 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 32/2020 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 3/2020 

 

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. 3/2020 – 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. 48). 

 

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 18.11.2020 do 02.12.2020. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

   



 11 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa do rozpravy, aby som mohol uzavrieť zoznam 

prihlásených. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca 

Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: 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 2020 a počtu detí a žiakov k 15.09.2020. 

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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 4/2020 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 33/2020 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 4/2020 

 

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. 4/2020 –   O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici (mat. č. 48). 

 

6. bodom programu je Návrh VZN –o podmienkach držania zvierat a ich chovu na 

území obce Nitrianska Blatnica (mat. č. 49) 

 

Predkladám Vám návrh nového VZN.  Kontrolou všeobecne záväzných právnych predpisov a 

iných právnych predpisov obce Nitrianska Blatnica sa zistilo, že na území obce nie sú 

upravené podmienky chovu a držania zvierat. Návrhom všeobecne záväzného nariadenia 

(ďalej len "VZN") dochádza k úprave a vymedzeniu práva a povinnosti chovateľov, 

vlastníkov a držiteľov hospodárskych a domácich zvierat. Cieľom návrhu VZN je vytvorenie 

podmienok na predchádzanie vzniku susedských sporov vyplývajúcich z chovu 

hospodárskych zvierat v zastavanej časti obce Nitrianska Blatnica. 
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Návrh bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce od 18.11.2020 do 02.12.2020. 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 

Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie  RR, výstavby a ŽP, p. Ing. I. Slávika, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému návrhu. 

p. Ing. I. Slávik  – Komisia regionálneho rozvoja, výstavby a ŽP prerokovala predložený 

návrh a skonštatovala, že je spracovaný v súlade s § 53 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o 

veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.  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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 5/2020 podľa 

predloženého návrhu. 

   

Uznesenie prijaté pod č. 34/2020 v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 5/2020 

 

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. 5/2020 – o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Nitrianska 

Blatnica (mat. č. 49). 

 

 

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

činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2019/2020 (mat. č. 50) 

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. októbra 2020 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.  

Správa obsahuje všetky požadované údaje v zmysle znenia vyhlášky. Bola prerokovaná  

v pedagogickej rade a v Rade školy   a dáva sa 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 Hudečka, aby 

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

vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2019/2020. 

 - J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Správu a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu 

schváliť s navrhovaným uznesením. 

Ďalej prosím o stanovisko Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru p.  M. Hlohovskú. 

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

Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2019/2020 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. 

V rozprave k danej problematike ďalej vystúpili pp. poslanci P. Krajčík, M. Socha a J. 

Hudeček. 

 

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. 35/2020 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 2019/2020 (mat. č.50) 

 

8. bodom programu je Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia 

obce Nitrianska Blatnica za rok 2019 (mat. č. 51) 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2019 audítorom. 

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

O audítoroch  a Slovenskej komore audítorov. Audit vykonala  zodpovedná audítorka Ing. 
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Andrea Pápaiová v časovom období od 02.11. do 18.11.2020. 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 2019 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 J. Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

J. Hudeček: 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 2019. 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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 36/2020 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 2019 (mat.č.51). 

 

9. bodom nášho rokovania je Konsolidovaná výročná správa obce Nitrianska Blatnica za 

rok 2019       (mat. č. 52).  

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002, § 22 konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje 

materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú závierku.  

Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie 

o konsolidovanom celku. Do konsolidovaného celku obce Nitrianska Blatnica, ktorá je 

materskou účtovnou jednotkou spadá dcérska spoločnosť, ktorou je Základná škola 

s materskou školou Nitrianska Blatnica.   

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť 

vyhotoviť aj konsolidovanú výročnú správu, ktorá sa predkladá na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu.  

Konsolidovaná výročná správa  musí poskytovať verný a pravdivý obraz o účtovných 

jednotkách konsolidovaného celku, a musí byť overená audítorom do jedného roka od 

skončenia účtovného obdobia. 

Lehota na zostavenie konsolidovanej výročnej správy je do jedného roka od skončenia roka, 

za ktorá sa výročná správa vypracováva. 
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V zmysle § 21 tohto zákona je účtovná jednotka povinná zverejniť účtovnú závierku a 

výročnú správu ich uložením do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po ich schválení. 

Návrh výročnej správy bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradných tabuliach 

a neboli k nej podané žiadne návrhy a pripomienky.  

starosta – otváram rozpravu k tomuto bodu, prosím hláste sa do rozpravy.   Najskôr prosím 

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

stanovisko Obecnej rady k predloženej správe. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Výročnú správu obce na svojom včerajšom rokovaní  

a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

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

Pani A. Stančeková: Komisia prerokovala Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2019 

a skonštatovala, že uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce Nitrianska Blatnica 

vo všetkých súvislostiach poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2019 

a sú v súlade so zákonom o účtovníctve.  Odporúča taktiež správu schváliť. 

  

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. 37/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

   s c h v a ľ u j e 

Konsolidovanú výročnú správu obce Nitrianska Blatnica za rok 2019 (mat. č.52)  

 

 

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

obcou Nitrianska Blatnica na rok 2020 (mat. č. 53) 

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 2020 (mat. č. 53) 

  Obecný úrad na rok 2021 mierne upravuje niektoré poplatky za za iné služby a produkty, 

ktorých stanovovanie je v kompetencii obce a ktoré vyplývajú predovšetkým zo zvýšených 

nákladov na likvidáciu splaškových vôd a servisovanie obecných dopravných prostriedkov.. 

Zároveň zavádza jednorazový poplatok za vydanie záhradného kompostéra, z dôvodu 

povinného zavedenia zberu kuchynského odpadu v každej domácnosti obce. Poplatok bude 

tvoriť 25% obstarávacích nákladov kompestéra a v prípade ak obec obdrží dotáciu 

z Envirofondu na obstaranie kompostérov poplatok bude vrátený, resp. nebude uplatňovaný. 

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 J. Hudečka, aby predniesol 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 
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J. Hudeček: 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. 

J. Hudeček v rozprave porovnal zmeny sadzobníka s minulým rokom. 

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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 38/2020 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 

2021 (mat. č. 53) 

 

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. 27   –  56/2020 

 2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok  2021 (mat. č.53)                

 3. Príkazný list starostu obce Nitrianska Blatnica č. 1/2020 k vykonaniu ročnej   

     inventarizácie majetku a záväzkov obce (mat. č.54) 

 4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OFK Nitrianska Blatnica 

 5. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde – Prístavba skladu a garáže v Zbernom dvore  

     v Nitrianskej Blatnici 

6.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde – Zakúpenie kompostérov v obci Nitrianska Blatnica    

7.  Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

     a) pozemky KN C parc. č. 270/6 ostatná plocha o výmere 27 m2 a parc. č. 275/8 vodná  

         plocha o výmere 75 m2 za cenu 1734,- € (17,- €/m2) stanovenú znaleckým  posudkom  

         č. 203/2020, znalec Ing. I. Šinský na Juraja Pistu a manželku Júlianu Pistovú, bytom   

         Nitrianska Blatnica č. 459; 

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

         zastavaná plocha o výmere 54 m2 za cenu 1645,18 € (19,13€/m2) stanovenú znaleckým   

         posudkom č. 203/2020, znalec Ing. I. Šinský,  na Milana Turčana a manželku Annu r.   

         Bílenú, bytom Nitrianska Blatnica č. 23; 
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     c) pozemok KN C parc. č. 140/4 ostatná plocha o výmere 10 m2 za cenu 201,90 € (20,19  

         €/m2) stanovenú znaleckým posudkom č. 203/2020, znalec Ing. I. Šinský, na Janku  

         Oravcovú, bytom Vozokany č. 23.  

    Predaj nehnuteľností je 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   

    nadobúdateľov.   

8. Zámer prevodu  pozemku v extraviláne obce do majetku obce z dôvodu hodného    

    osobitného zreteľa: 

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

      3000,- €., resp, za adekvátny pozemok vo vlastníctve obce.  Kúpa    

      (zámena) nehnuteľnosti je 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.  

9.  Návrh na udelenie ocenenia Cena NSK – p. Anton Krumpár 

10. Návrh na predĺženie platnosti strategického rozvojového dokumentu Programu      

     Hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 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 poslanci obce k aktuálnym otázkam života obce: 

- p. poslanec Ing. I. Slávik poukázal na možnosť zaviesť, resp. upraviť výšku dane 

z nehnuteľností pre osoby nad 62 r. veku, informoval sa o pripravovaných podujatiach 

v ZŠ a MŠ;   

- p. poslankyňa Ing. D. Pátrovičová navrhla upraviť VZN dodržiavanie ochrany pred 

nadmerným hlukom /motorové kosačky, krovinorezy, atď/ počas nedele a sviatkov; 

- p. poslankyňa Bielená navrhla informovať občanov o možnosti vysielania rozhlasových 

gratulácií počas víkendov a informovala poslancov o priebehu testovania na COVID; 

- p. poslanec J. Hudeček navrhol zriadiť orientačné tabule s číslami RD, riešiť potrebu 

vyčistenia miestneho potoka a poďakoval za vykonanú opravu miestnych komunikácií; 

- p. R. Slezák navrhol OZ zriadiť komisiu na riešenie susedských vzťahov. 

- problematike zberného dvora, triedeniu odpadov a online vyučovaniu na ZŠ sa venovali 

viaceré poslankyne, poslanci a prítomní občania na zasadnutí. 

- Starosta obce a riaditeľka ZŠ s MŠ reagovali na vznesené dopyty prítomných.  

  

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

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

Ďakujem. 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. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 39/2020 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 2020 
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       2.  Príkazný list starostu obce Nitrianska Blatnica č. 1/2020 k vykonaniu ročnej   

            inventarizácie majetku a záväzkov obce 

         

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. č. 27 –  56/2020 

      2.  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OFK Nitrianska Blatnica 

      3.  Prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

           a) pozemky KN C parc. č. 270/6 ostatná plocha o výmere 27 m2 a parc. č. 275/8 vodná  

               plocha o výmere 75 m2 za cenu 1734,- € (17,- €/m2) stanovenú znaleckým    

               posudkom č. 203/2020, znalec Ing. I. Šinský na Juraja Pistu a manželku Júlianu    

               Pistovú, bytom Nitrianska Blatnica č. 459; 

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

               zastavaná plocha o výmere 54 m2 za cenu 1645,18 € (19,13€/m2) stanovenú     

               znaleckým posudkom č. 203/2020, znalec Ing. I. Šinský,  na Milana Turčana   

               a manželku Annu r. Bílenú, bytom Nitrianska Blatnica č. 23; 

          c) pozemok KN C parc. č. 140/4 ostatná plocha o výmere 10 m2 za cenu 201,90 €   

              (20,19 €/m2) stanovenú znaleckým posudkom č. 203/2020, znalec Ing. I. Šinský, na   

              Janku Oravcovú, bytom Vozokany č. 23.  

         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   

         nadobúdateľov.   

    4.  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. 

    5.  Predloženie návrhu na udelenie ocenenia Cena NSK p. Antonovi Krumpárovi za    

         celoživotné dielo v oblasti publicistiky a pri príležitosti 90. výročia narodenia  

    6.  Predĺženie platnosti strategického rozvojového dokumentu Programu hospodárskeho    

         rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nitrianska Blatnica na obdobie 2015 - 2020 do  

         vypracovania nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce    

         Nitrianska Blatnica na obdobie 2021 – 2030, t.j. do 31.12.2023. 

 

 

 

12. bod  

Záver      

 

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

posledné   zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici v roku 2020 za 

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

samospráve v priebehu celého kalendárneho roka, ktorý nám priniesol  náročnú skúsenosť. 

Čosi podobné nik z nás predtým nezažil. Treba priznať, že sme neboli pripravení na okolnosti 

koronakrízy. Obecná samospráva  sa však snažila svedomito zachovávať všetky stanovené 

epidemiologické opatrenia a excelentne zvládla i organizačné a personálne zabezpečenie   

oboch kôl celoplošného testovania. 

V mene Vás všetkých by som sa chcel poďakovať všetkým obyvateľom obce, ktorí často 
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nenápadným, ale veľmi úprimným a horlivým spôsobom prispeli k tomu, že nás dôsledky 

pandémie naplno nezasiahli, a že sme sa dnes mohli spolu stretnúť na záverečnom rokovaní 

roka. Nie je možné vymenovať všetky profesie, či už sú to zamestnanci obecného úradu, ZŠ 

s MŠ, zdravotníci, hasiči, policajti, záchranári, a ďalšie a ďalšie profesie. Títo všetci majú 

naše veľké uznanie!.   

Vážené poslankyne, vážení poslanci! 

Úprimne Vám želám nech sa Vám naďalej darí spájať osobnú sebarealizáciu s ušľachtilými 

cieľmi v prospech iných. Zároveň Vám  želám  Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére 

Vianoc, pevné zdravie, šťastie a veľa rodinnej pohody v novom roku. Ďakujem.   

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  04.12.2020 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

                                                                  

 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                     
   

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

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


