
 1 

Z Á P I S N I C A 

 

zo  17. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 03. marca 2022 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 17. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 

otvoril a viedol starosta obce,  Mgr. Michal Toman, ktorý zároveň privítal všetkých 

prítomných.  

starosta – v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písmena a) Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, otváram 17. plánované zasadnutie 

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

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

že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 2   

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Predkladám návrh programu dnešného 

rokovania uvedeného v pozvánke, ktorú ste obdŕžali písomne spolu s materiálmi na dnešné 

rokovanie. 

 

PROGRAM:  
1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

3. Návrh na I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2022 

4.   Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2021 

5.   Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2022 

6.   Návrh programu Dní obce Nitrianska  Blatnica - „Svätojurajské hody 2022“   

7.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      8.   Záver   

  

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

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

Vážené poslankyne, vážení poslanci predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej 

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

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

zložení: 

Predseda návrhovej komisie –       Ing. Dagmar Pátrovičová 

    členovia návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

     Mária Hlohovská 
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starosta – má niekto z radov poslancov Obecného zastupiteľstva pripomienky alebo 

pozmeňujúce návrhy k zloženiu návrhovej komisie? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať 

o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená a žiadam jej predsedu a členov, aby 

v prípade potreby začali svoju činnosť.   

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia určujem: 

1. Eva Bielená 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Eva Bielená  a p. poslanec RNDr. Eduard Kollár boli zvolení 

za overovateľov zápisnice zo  17. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 01/2022 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda návrhovej komisie –  Ing. Dagmar Pátrovičová 

    členovia návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

     Mária Hlohovská 

   

2. za overovateľov zápisnice zo 17. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v  

Nitrianskej Blatnici zo dňa 03. marca 2022 poslancov:   

1. Eva Bielená 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

starosta: Ďalej si dovolím požiadať p. poslanca Patrika Krajčíka a p. poslankyňu Alenu 

Stančekovú, ako overovateľov zápisnice zo 16. plánovaného zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zo dňa 02.12.2021, aby predložili svoje stanoviská 

k textu zápisnice.  

 

p. P. Krajčík –  SC 

 p. A. Stančeková – vážený p. starosta, ja som zápisnice preštudovala  a na znak súhlasu som 

ju 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. 

p. J. Prekopová: Uznesenia č. 32  – 40/2021 zo  16.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 

02.12.2021  sú splnené, alebo sa plnia v súlade so stanoveným termínom.  
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Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? – 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 02/2022 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia uznesení zo 16. plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 02.12.2021   

 

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

2022  (mat. č. 81) 

. 

 V zmysle zákona č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších 

predpisov predkladám  návrh na I. úpravu rozpočtu obce na rok 2022. 

V I. úprave sú vykonané nasledovné zmeny: 

Príjmová časť rozpočtu: 

Bežné príjmy sa navyšujú na položke EK 111 Daň z príjmov fyzickej osoby  

o 14.361 €, úprava bola vykonaná v súlade s východiskovými štatistickými údajmi pre rok 

2022, podľa ktorých výnos tejto dane pre obec Nitrianska Blatnica bude v celkovej výške 

549.361 €. V čase zostavovania rozpočtu na rok 2022 tieto údaje k dispozícií neboli. 

Kapitálové príjmy sú bez zmeny. 

Príjmové finančné operácie sa navyšujú na položke 514 Ostatné úvery a pôžičky 

o 17.331 €. Položka zahŕňa výšku čerpaného kontokorentného úveru vzhľadom na 

zapracovanie kapitálových výdavkov. Čerpanie kontokorentného úveru je upravené na výšku 

54.935 €. 

Po zapracovaní vyššie uvedených zmien sa rozpočet v časti príjmovej navyšuje 

o 31.692 €. 

Výdavková časť rozpočtu: 

Bežné výdavky  sú v I. úprave bez zmien. 

Kapitálové výdavky – do rozpočtu je zapracovaná  v kapitole: 

- 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby položka 717 Realizácia stavieb 

a technického zhodnotenia vo výške 12.072 €, jedná sa o výdavky na realizáciu 

oplotenia cintorína. 

- 10.2.0 Staroba na položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia – 

výdavky vo výške 19.620 € na zhotovenie projektovej dokumentácie k projektu „ 

Denný stacionár“. 

Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny.  

Rozpočet pre ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica je bez zmeny: 

- Príjmy sú vo výške 48.000 €. 

- Výdavky vo výške 635.675 €. 
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Bilancia rozpočtu je nasledovná: 

Celkové príjmy obce spolu s príjmami rozpočtovej organizácie sú vo výške 1.285.861 

€, celkové výdavky obce a RO sú rozpočtované vo výške 1.285.861 €. 

 
  

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 1. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní   a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

starosta - Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu p. poslankyňu A. Stančekovú o stanovisko komisie: 

A. Stančeková: „ Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 1. úpravu rozpočtu obce Nitrianska 

Blatnica na rok 2022 podľa predloženého návrhu.“ 

starosta -    Do rozpravy sa ďalej nikto nehlási, 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? – 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 03/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2022 (mat.č.81) 

 

4. bodom programu je Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2021 

(mat. č. 82) 

 V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 29 a 30 bola vykonaná fyzická 

a dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok obce.  

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.  Inventarizáciu účtovná jednotka vykonala ku 

dňu 31.12.2021, ku ktorému   zostavuje riadnu účtovnú závierku.  Pri hmotnom majetku 

okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať 

inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v zákone podľa odseku 2, § 29, ktorá však 

nesmie prekročiť obdobie štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka 

inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Z vykonanej dokladovej inventarizácie bola zhotovená správa inventarizačnej komisie 

o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov formou preskúmania jednotlivých účtov 

a porovnaním na výkaz Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01, ktorý je súčasťou ročnej uzávierky. 

Porovnaním jednotlivých účtov neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a zostatky na 

účtoch súhlasia so stavom vykazovaným v hlavnej knihe obce Nitrianska Blatnica. Fyzickou  

inventarizáciou neboli taktiež zistené rozdiely skutočnosti oproti stavom evidovaným 

v súpisoch majetku. Vypracované záznamy členovia komisie bez výhrad podpísali. 
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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 inventarizáciu majetku obce k 31.12.2021 a odporúča 

ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

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

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

materiálu. 

p. A. Stančeková: „Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2021 bola 

vykonaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v platnom znení v súlade s  § 29 

a 30 o vykonaní ročnej inventarizácie majetku a záväzkov obce Nitrianska Blatnica.  

Komisia skonštatovala, že ročnou inventarizáciou overila obec stav majetku, záväzkov, 

obecných fondov v účtovníctve či zodpovedá skutočnosti a odporúča ju obecnému 

zastupiteľstvu schváliť.“ 

  

Starosta: Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. 

Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 04/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

 s c h v a ľ u j e   
Inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2021 

 

 

5. bodom rokovania je Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2022 (mat. č. 83) 

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

Rámcového plánu práce OZ na rok 2022 na prerokovanie a schválenie.   

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

sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.   

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

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. 

Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

 

Uznesenie prijaté pod č. 05/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 
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S c h v a ľ u j e 

Rámcový plán práce OZ na rok 2022  

 

 

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

hody 2022“ v dňoch 22.04. - 24.04.2022  (mat. č. 84) 

  

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

  Opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. zástupcu starostu J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Návrh programu   a navrhuje ho obecnému 

zastupiteľstvu schváliť.  

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

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

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

Dní obce na svojom zasadnutí   a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu taktiež schváliť.   

V rozprave sa k programu a organizácii Dní obce vyjadrili aj ďalší  poslanci i starosta obce.  

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

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

hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 06/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici   

  

s c h v a ľ u j e  
Program Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské hody 2022“ v dňoch 22.04. - 

24.04.2022 (mat. č. 84) 

 

7. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

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

 

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 75 – 91/2021 a 1 – 13/2022 

 2.  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021                                                

 3.  Prevod pozemku KN C parc. č. 270/8 ostatná plocha o výmere cca 51 m2 vo   

      vlastníctve obce na  Mgr. Petra Vašinu, Nitrianska Blatnica č. 589 

 4.  Žiadosť o odkúpenie pozemku KN C parc. č. 408/5 ostatná plocha o výmere cca 29 m2 vo   

      vlastníctve obce – Jozef Bogner, Nitrianska Blatnica 117 

 5.  Zámena pozemkov medzi Obcou Nitrianska Blatnica a p. Milušou Turčanovou,   

      Nitrianska Blatnica č. 36  

 6.  Rekonštrukcia cesty III. triedy č. 1717 v intraviláne obce Nitrianska Blatnica   

 7.  Koordinácia humanitárnej  pomoci Ukrajine 

 8.  Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji 
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V diskusii poslanci prerokovali predložené návrhy a žiadosti a vyjadrili sa i k aktuálnym 

problémom obce, ZŠ s MŠ, humanitárnej pomoci Ukrajine ai. 

 

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

predsedníčku návrhovej komisie p. poslankyňu Ing. Dagmar Pátrovičovú, aby predniesla 

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

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 07/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

 1.  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 

 2.  Rekonštrukciu cesty III. triedy č. 1717 v intraviláne obce Nitrianska Blatnica  

 3.  Zámer integrovanej územnej investície Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda  

      v Nitrianskom kraji   

  

      b)  s c h v a ľ u j e  

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 75 – 91/2021 a 1 – 13/2022 

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

      pozemok KN C parc. č. 408/5 ostatná plocha o výmere 29 m2, za cenu stanovenú   

      znaleckým posudkom na Jozefa Bognera, bytom Nitrianska Blatnica č. 117.  

      Predaj nehnuteľností bude predložený na  schválenie Obecnému zastupiteľstvu v  

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

      obec nevyužiteľný, oplotený, užívaný a bezprostredne susediaci s nehnuteľnosťami   

      nadobúdateľa. 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. 

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

      pozemok KN C parc. č. 270/8 ostatná plocha o výmere cca 51 m2 za cenu stanovenú    

      znaleckým posudkom na Mgr. Petra Vašinu, bytom Nitrianska  Blatnica č. 459. 

  4. Zámenu pozemkov medzi Obcou Nitrianska Blatnica a p. Milušou Turčanovou,   

      Nitrianska Blatnica č. 36,  v k. ú. Nitrianska Blatnica pozemok CKN par. č. 1120/3,  

      TTP, vo  výmere 1180 m2, zapísaných v LV č. 615 ako vlastníctvo Obce Nitrianska    

      Blatnica do vlastníctva Miluše Turčanovej, Nitrianska Blatnica č. 36, za  pozemky  

      CKN  parc. č. 792/8, záhrada a parc. č. 792/11, zastavaná plocha a nádvorie v celkovej   

      výmere 1180 m2, zapísaných v LV č. 124 ako vlastníctvo Mileše Turčanovej, Nitrianska   

      Blatnica, č. 36 do vlastníctva Obce Nitrianska Blatnica, s tým, že zmluvné strany si   

      navzájom nič nedoplácajú ako dôvod  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8   

      písm. e),   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

  5. Vyhlásenie humanitárnej zbierky na pomoc Ukrajine. 
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8. bod  

Záver      

 

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 17. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené. Ďakujem 

Vám za účasť a želám príjemný zbytok večera. 

 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  04.03.2022 

 

Zapísala : Renáta Švajcová 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Eva Bielená                                                ............................................ 

 

RNDr. Eduard Kollár                                                                       ............................................ 


