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Z Á P I S N I C A 

 

z  19. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júna 2022 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 19. 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 19. 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 2022 

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

      rok 2021 

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

            MF SR č. 517/2001 Z. z. obce Nitrianska Blatnica za rok 2021 

      6.   Konsolidovaná výročná správa obce Nitrianska Blatnica za rok 2021 

      7.   Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na rekonštrukciu budovy  

            obecného úradu  s názvom „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného    

            úradu v obci 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 

     Patrik Krajčík      

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  19. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 12/2022 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 

     Patrik Krajčík  

2. za overovateľov zápisnice z    19. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 16. júna 2022 poslancov:   

1. Mária Hlohovská 

2. Ing. Igor Slávik 

 

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

Sochu, ako overovateľov zápisnice z  18. neplánovaného zasadnutia a p. poslankyňu Evu 

Bielenú a p. poslanca RNDr. Eduarda Kollára, ako overovateľov zápisnice zo  17. 

plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, aby predložili svoje 

stanoviská k textu zápisnice.  

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

prečítala  a na znak súhlasu som ju podpísala.  

p. Milan Socha – vážený p. starosta   zápisnicu som preštudoval a na znak súhlasu som ju aj 

podpísal. 

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.  
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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 –  7 zo 17. PZ OZ a uznesenia č. 8 – 11 z 18. NZ 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.  

Kto je za? – 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 13/2022 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia    uznesení   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici  zo 17. PZ a 18. 

NZ Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 

   

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

2022 (mat. č. 85) 
  

Predkladám Vám návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 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 49.364 €. 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. Ďalej sa rozpočet 
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bežných príjmov navyšuje o príjmy za hrobové miesto, príjem poplatku za trhové miesto, 

dotácia na pracovné miesto z ÚPSVaR, dotácia na kultúrne pamiatky (Rotunda sv. Juraja) 

Kapitálové príjmy: 

Kapitálové príjmy sa navrhujú vo výške 164.456 € -  v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP na 

projekt energetickej efektívnosti budovy obecného úradu. 

Príjmové finančné operácie: 

Do príjmových finančných operácií sa v rámci rozpočtového procesu zapája 

nevyčerpaná dotácia na stravu poskytnutá v roku 2021 vo výške 15.229 €.  Dotácia bola 

následne rozpočtovaná v časti výdavkovej v rovnakej výške a vrátená do štátneho 

rozpočtu. Ďalej bolo do rozpočtu zapracované prijatie úveru vo výške 100.000 € na 

krytie kapitálových výdavkov v súvislosti s poskytnutím NFP na budovu obecného 

úradu v zmysle uznesenia OZ. Upravená bola aj výška kontokorentného úveru na sumu 

18.316 €. 

Bežné výdavky: 

 Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa navyšuje o 18.173 €. Podstatné 

navýšenie tvorí zapojenie nevyčerpanej dotácie vo výške 15.229 € a jej odvod 

do štátneho rozpočtu.  Úpravy menšieho rozsahu sa vykonali v rámci kapitoly 

hlavne na položkách odmeny poslancom a s tým súvisiace odvody, príspevok na 

spoločný obecný úrad. 

 Kapitola Ochrana pred požiarmi sa upravuje o 3.400 €. Do úpravy je zahrnuté 

čerpanie poskytnutej dotácie vo výške 3.000 €, a výdavky na energie. 

 Kapitola Cestná doprava sa znižuje o 3.500 € v položke určenej na projekt 

dopravného značenia v súvislosti s poklesom príjmov od štátu. 

 Kapitola Nakladanie s odpadmi sa navyšuje o 200 € v súvislosti s nárastom cien 

energií. 

 Kapitola Rozvoj obcí sa zvyšuje o sumu 2.909 €, navýšenie je hlavne 

v súvislosti s vytvoreným pracovným miestom – mzdové náklady a odvody, 

ktoré je následne preplatené cez ÚPSVaR.  

 Kapitola Ochrana a podpora verejného zdravia sa navyšuje na sumu 30 € - jedná 

sa o výdavky na testovanie. 

 Kapitola Rekreačné a športové služby  sa navyšuje o 1.040 €, navýšenie súvisí 

s nárastom cien energií ako aj odmeny trénerom a hospodárovi. 

 Kapitola Kultúrne služby sa navyšuje na sumu 6.075 € , pričom sa navyšujú 

výdavky na materiálové vybavenie o 200 €, výdavky na propagáciu vo výške 

3.888 € (3D model Rotundy), výdavky na kultúrne podujatia (Deň matiek, 

Svätojurajská púť) vo  výške 4.862 . | 

 Kapitola Staroba sa navyšuje o 2.500 € v súvislosti s doplatkami na 

opatrovateľskú činnosť. 

 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 8.099 € schváleného rozpočtu, tak ako bolo spomínané v časti 
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príjmovej. Originálne kompetencie sa navyšujú o 5.668 € v súvislosti 

s poskytnutím odmeny v súlade so zákonom. 

 

Kapitálové výdavky: 

Časť kapitálových výdavkov sa upravuje nasledovne 

 Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa v položke Realizácia a technické 

zhodnotenie stavieb rozpočtuje vo výške 244.836 €, pričom výdavok z dotácie 

je vo výške poskytnutej dotácie, čiže 164.456 € , povinné vlastné zdroje vo 

výške 8.656 € a výdavky nad rámec projektu 71.724 €. 

 

Výdavkové finančné operácie: 

Finančné operácie sa navyšujú o 3.000 € - splácanie novoprijatého úveru. 

Po zapracovaní týchto úprav je  rozpočet nasledovný: 
     

 Rozpočet I. II.  

 2022 úprava úprava  

        

Bežné príjmy 1168565 1182926 1232290  

Bežné príjmy RO 48000 48000 48000  

Kapitálové príjmy 0 0 164456  

Príjmové finančné operácie 37604 54935 133545  

Príjmy spolu 1254169 1285861 1578291  

         

Bežné výdavky 577334 577334 608161  

Bežné výdavky - RO 635675 635675 649442  

Kapitálové výdavky 0 31692 276528  

Kapitálové výdavky - RO 0 0 0  

Výdavkové finančné operácie 41160 41160 44160  

Výdavky spolu 1254169 1285861 1578291  

         

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 2022 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. 
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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. 14/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
2. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2022 (mat.č.85) 

 

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

Nitrianska Blatnica za rok 2021 (mat. č. 86) 

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, 

     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 2021    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 

2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor 
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hospodárenia za rok 2021  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. 2021.   

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

navrhuje obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2021 

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. 15/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

Nitrianska Blatnica za rok 2021 

 

b) s c h v a ľ u j e 

      1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Nitrianska Blatnica  za rok 2021 bez  

          výhrad.  

      2. Použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 46.593,50 € na tvorbu rezervného     

          fondu obce Nitrianska Blatnica. 

 

 

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

v zmysle vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z. z.  za rok 2021(mat. č. 87)  
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 2021.  

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. 
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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 2021 na základe  Plánov práce na I. polrok a  II. polrok 2021, 

prerokovaných a schválených Obecným zastupiteľstvom. 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 2021 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. 

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 16/2022 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 2021 (mat. č. 87)   

  

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

rok 2021 (mat. č. 88).  

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.  
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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. 

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 2021 

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

vo všetkých súvislostiach poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2021 

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. 17/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

   s c h v a ľ u j e 

Konsolidovanú výročnú správu obce Nitrianska Blatnica za rok 2021 (mat. č.88)  

 

7. bodom  programu je  Návrh investičného zámeru na rekonštrukciu budovy obecného 

úradu  s názvom „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci 

Nitrianska Blatnica“  

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia – vyhlásila výzvu  

 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

Dňom 09.06.2022 oznamuje žiadateľom, že 5. hodnotiace kolo, ktorého termín uzavretia bol 

31.5.2022 sa predlžuje do 30.6.2022, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy. 
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Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Oprávnený žiadateľ: 

 organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), ostatné 

ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové 

organizácie; 

 subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené 

rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;  

 ostatné subjekty verejnej správy  

Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 

Organizácie štátnej správy 0% 

Subjekty územnej samosprávy 5% 

Ostatné subjekty verejnej správy 5% 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu :  

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;  

b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, 

osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;  

c) inštalácia systémov merania a riadenia;  

d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov 

centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);  

e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove 

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu 

a) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, 

na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov. Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj 

účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu 

oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 

zákona č. 321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite 

samostatne identifikovateľná.  

b) realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 

ods. 5, písm. c) a d) zákona č. 555/2005 Z. z.18 , t. j.: - administratívne budovy, - 

budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa 

Maximálna a minimálna výška príspevku: 

 Minimálna výška NFP na projekt žiadateľa je 100 000 EUR. 

 Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa, ktorým je subjekt územnej samosprávy je 

1 000 000 EUR.  

 Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa, ktorým je organizácia štátnej správy a 

ostatný subjekt verejnej správy je 3 000 000 EUR. 

  

Termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola   – po zmene 30.06.2022 

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

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

Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

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

znení. 
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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. 18/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

 s c h v a ľ u j e  

a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

    „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica“ 

b) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 za účelom    

    realizácie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci   

    Nitrianska Blatnica“, ktorého ciele sú v súlade s  platným územným plánom obce   

    Nitrianska Blatnica a platným  programom rozvoja obce,  

c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

    výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo výške  

    minimálne 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, tzn. 14 890.54 €. 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

 

8. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. V tomto bode Vám predkladám 

na prerokovanie a vedomie nasledujúce materiály: 

 

1. Návrh na určenie min. 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie   

     starostu obce Nitrianska Blatnica 

2.  Návrh na určenie počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby  do orgánov    

     samosprávy obcí 29. októbra 2022 

3.  Rozpočtové opatrenia obce č. 14 – 47/2022 

4.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2022  

     (mat. č.89) 

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

6.  Návrh projektových zámerov PHSR obce na obdobie 2022 - 2030 

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

     - Jozef Bogner; 

     - Mgr. Peter Vašina a manž. Lucia 

8.  Organizačno-materiálne zabezpečenie projektov : Spievajúca rotunda – Cyrilo-metodský   

     deň 2022 a Oslavy 78. výročia SNP 

9.  Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2021-68/BQR3 zo dňa   

     12.04.2022 

10.  Rekonštrukcia cesty III/1719 km 0,000 – 0,556 Nitrianska Blatnica 

11. Cena SR za krajinu 2022 - prihláška  

12. Upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 34/22/4406-11 zo dňa 03.05.2022 

 



 12 

 

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

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

 

 Mestám a obciam vyplýva  povinnosť, ktorá je určená "nepriamo" v zákone č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kde v § 11 ods. 4 písm. i) je určená   

kompetencia obecného zastupiteľstva  , a to určiť minimálne 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu (t.j. určiť veľkosť úväzku starostu). Aj 

keď sa táto povinnosť neurčuje v zákone o voľbách do orgánov územnej samosprávy, tak je 

takto nepriamo určená v zákone o obecnom zriadení. Popri tom platí aj iná povinnosť  - určiť 

90 dní pred voľbami počet poslancov zastupiteľstva.  

Keďže komunálne voľby budú 29.10.2022, tak do 31.07.2022 je potrebné, aby dovtedy  

obecné zastupiteľstvo  určilo tento rozsah úväzku starostu. Týka sa to aj každého starostu 

obce i primátora mesta, aj keď tu je pravdepodobnosť, že nebude primátor mesta na "100 % 

úväzok" asi nereálna, ale je to v rukách zastupiteľstva.  

Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo svojim uznesením najneskôr 65 dní pred dňom 

konania volieb určí počet poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode 

utvorenom pre celú obec,  alebo sa utvoria viacmandátové volebné obvody. V obci, v ktorej sa 

má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod. Pre voľby 

starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 

Na základe § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred 

voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  Obec Nitrianska Blatnica mala 

k 31.12.2021 podľa štatistických údajov 1.231 obyvateľov. Podľa ods. 3 písmeno d) zák. 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa určuje rozmedzie počtu 

poslancov obecného zastupiteľstva v obciach od 1.001 do 3.000 obyvateľov od najmenej 7 po 

najviac 9 poslancov.    

Na základe uvedeného Vám navrhujem určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce Nitrianska 

Blatnica pre nasledujúce volebné obdobie na plný úväzok, t.j. 1,0 a určiť,   že Obecné   

zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 

jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

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

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

cintorína, web stránke obce ai. Predseda sociálnej komisie OZ, pán  poslanec RNDr. E. Kollár 

predniesol žiadosť p. Michaele Drličkovej, bytom Nitrianska Blatnica č. 201 o poskytnutie 

sociálnej výpomoci z dôvodu vážnej choroby dieťaťa, ktorá živiteľovi rodiny nedovoľuje 

pracovať.  

  

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. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 18/2022 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 
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       a)  u r č u j e 

1)  v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení rozsah výkonu funkcie starostu obce Nitrianska Blatnica pre nasledujúce volebné 

obdobie na plný úväzok, t. j. 1,0 

2)  v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pre 

nasledujúce volebné obdobie  9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode 

utvorenom pre celú obec.  

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

1.  Dohodu o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2021-68/BQR3 zo dňa  

     12.04.2022  

2.  Oznámenie o rekonštrukcii cesty III/1719 km 0,000 – 0,556 Nitrianska Blatnica v termíne   

     20.06. – 09.07.2022 

3.  Upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 34/22/4406-11 zo dňa 03.05.2022    

 

c)  s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia obce č. 14 – 47/2022   

2.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2022  

     (mat. č.89)  

3.  Aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska Blatnica“ 

4.  Projektové zámery PHSR obce na obdobie 2022 - 2030 

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

      a) pozemok KN C parc. č. 270/8 ostatná plocha o výmere 51 m2 za cenu 1753,- € (34,37,    

          €/m2)  stanovenú znaleckým posudkom č. 124/2022, znalec Ing. I. Šinský na Petra    

          Vašinu  a manželku Luciu, rod. Matušíkovú bytom Nitrianska Blatnica č. 589; 

      b)  pozemok KN C parc. č. 408/6 ostatná plocha o výmere 25m2  za cenu 860,- €    

           (34,37€/m2) stanovenú znaleckým posudkom č. 124/2022, znalec Ing. I. Šinský,  na   

           Jozefa Bognera, bytom Nitrianska Blatnica č. 117;     

 6.  Program projektu: Spievajúca rotunda – Cyrilo-metodský deň 2022 

 7.  Program osláv 78. výročia SNP  

 8.  Prihlášku obce Nitrianska Blatnica do súťaže  „Cena SR za krajinu 2022“ 

 9.  Poskytnutie sociálnej výpomoci vo výške 1.000,- € p. Michaele Drličkovej, bytom  

      Nitrianska Blatnica č. 201, z dôvodu vážnej choroby dieťaťa, ktorá živiteľovi rodiny      

      nedovoľuje pracovať  

  

 

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 19. 

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

a prajem vám príjemný zbytok večera.   
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V Nitrianskej Blatnici,  17.06.2022 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

              Mgr. Michal Toman 

                                           starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

  

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


