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Z Á P I S N I C A  

  

z   2. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, konaného dňa 

15. decembra 2022  

 

  

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu  

  

   2. plánované  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici otvoril a viedol starosta 

obce,  Ing. Igor Slávik, 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 2. 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  

Taktiež Vás chcem informovať, že z dnešného zasadnutia bude vyhotovený videozáznam. 

 

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. Úvodné náležitosti: 

        a) otvorenie zasadnutia 

        b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

2. Schválenie programu 2. riadneho zasadnutia OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ  

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2022 a návrh rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na roky 2023 - 2025  

5. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné 

odpady   

6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici  

7. Návrh na VZN o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení na území obce Nitrianska Blatnica 

      8.     Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

              Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2021/2022 

      9.     Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia obce Nitrianska     

              Blatnica za rok 2021 

    10.     Návrh Sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou    
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               Nitrianska Blatnica  na rok 2023                                                                                                            

       11.   Rôzne, (interpelácie poslancov)  

       12.   Diskusia 

        13.  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 určenie zapisovateľa  z dnešného 

riadneho zasadnutia. Za zapisovateľa navrhujem pani Helenu Horváthovú a za   

overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia navrhujem:  

1. Ing. Dagmar Pátrovičová  

2. Mária Hlohovská  

  

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným?  

Kto je za? - 9  

Kto je proti? - 0  

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0  

Konštatujem, že pani Helena Horváthová bola zvolená za zapisovateľku dnešnej zápisnice a  p. 

poslankyňa Ing. Dagmar Pátrovičová a p. poslankyňa Mária Hlohovská boli zvolené za 

overovateľov zápisnice z 2. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici.  

  

Uznesenie prijaté pod č. 8/2022 v znení:  

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

   v o l í   

  

1. za zapisovateľa zápisnice pani Helenu Horváthovú 

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

Blatnici zo dňa 15. decembra  2022 poslancov:    

 Ing. Dagmar Pátrovičovú  

 Máriu Hlohovskú  

 

   s c h v a ľ u j e 

program 2. riadneho zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici 

 

  

starosta – ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu Ing. Zuzanu Jančovičovú a p. poslanca Mgr. 

Mareka Pliška, ako overovateľov zápisnice z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.   
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p. Ing. Zuzana Jančovičová  – vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som 

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

  

p. Mgr. Marek Pliško  – vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som podpísal. Je 

napísaná v súlade s priebehom rokovania. Ďakujem.    

 

  

starosta - 3. bodu programu je – 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. 1 – 7  z 1. ustanovujúceho PZ OZ sú splnené, alebo sa plnia v 

súlade so stanoveným termínom.   

starosta –Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.   

  

Kto je za? – 9  

Kto je proti? - 0  

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0  

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené.  

  

Uznesenie prijaté pod č. 9/2022 v znení:  

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

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

kontrolu  plnenia    uznesení  z 1. ustanovujúceho PZ OZ   Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici  zo  dňa 25. novembra 2022.  

  

4. bodom programu je Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2022 a 

návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2023 – 2025  

starosta – chcem vás informovať, že nasledujúce body boli za posledné obdobie intenzívne 

rokované s dotknutými stranami, 2x zasadala Obecná rada. 

 

Najskôr prosím člena Obecnej rady, zástupcu starostu obce Ing. Zuzanu Jančovičovú, aby predniesla 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu 4. úpravy rozpočtu na rok 2022.  

Ing. Zuzana Jančovičová: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh na 4. úpravu 

rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2022 schváliť.    

starosta – ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a správu majetku obce, 

p. Ing. Zuzanu Jančovičovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu.  

Ing. Zuzana Jančovičová: návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na  rok 2022 bol 

prerokovaný ekonomickou komisiou a navrhujem ho obecnému zastupiteľstvu schváliť 

v predloženom znení bez programovej štruktúry.  
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starosta – a teraz pristúpime k návrhu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2023 – 2025  

 

starosta – Najskôr prosím člena Obecnej rady, zástupcu starostu obce Ing. Zuzanu Jančovičovú, aby 

predniesla stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu.  

Ing. Zuzana Jančovičová: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na roky 2023 – 2025 schváliť v predloženej podobe bez programovej štruktúry.  

 

starosta –ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a správu majetku obce, 

p. Ing. Zuzanu Jančovičovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu.  

Ing. Zuzana Jančovičová: predložený Návrh rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 2023 – 

2025 bol prerokovaný ekonomickou komisiou a navrhujem ho obecnému zastupiteľstvu schváliť 

v predloženom znení bez programovej štruktúry.  

 

starosta – ďalej prosím  hlavnú kontrolórku pani Janku Prekopovú, aby predniesla „Stanoviskom 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2024 - 2025.  

 

HK obce odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.  

 

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

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. 10/2022 v znení:   

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

a)  s c h v a ľ u j e  

1. 4. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2022 

2. rozpočet obce Nitrianska Blatnica na rok 2023  

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 2024 – 2025    

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a k 

návrhu rozpočtu obce na rok 2023   

  

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

odpady  a drobné stavebné odpady  (mat. č. 95)  

starosta – 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, 
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§ 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 daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady. 

   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 2023.  

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 30.11.2022 do 15.12.2022. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli uplatnené 

žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce.  

Komentár k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  

Novelou č. 312/2018 zo dňa 17. októbra 2018 došlo k výrazným zmenám zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch. Podľa tejto novely sa pri stanovení sadzby  za komunálny odpad bude vychádzať z 

úrovne vytrieďovania odpadu v obci za predchádzajúci rok. Zákonom bol stanovený poplatok, ktorý 

je akýmsi postihom pre obce ktoré málo separujú.  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.  

V praxi to znamená, že čím bude obec a hlavne občania viac separovať, tým dosiahnu vyššiu úroveň 

triedenia a tým aj nižšiu sadzbu poplatku. Postup bude taký, že obec podľa údajov o množstvách 

vyseparovaného odpadu a o množstvách zmesového komunálneho odpadu vykázaných k 31.12. 

vypočíta úroveň triedenia a túto nahlási prevádzkovateľovi skládky. Podľa úrovne vytriedenia 

prevádzkovateľ skládky navýši cenu zmesového komunálneho odpadu za tonu o príslušnú sadzbu, 

ktorú musí uhradiť pôvodca odpadu, teda obec. Samotný prevádzkovateľ je povinný túto položku v 

plnej výške odviesť do environmentálneho fondu, teda nie je to príjem skládky.   

Poplatky by sa mali zaviesť od marca budúceho roku.  

Čo sa týka stanovenia úrovne vytriedenia v našej obci, tak sme vychádzali k stavu k 31.12.2021.  

 

starosta – odporúčam ponechať poplatok za KO v rovnakej výške ako v predošlom roku, t.j. 

30,00 €/osoba/rok. 

Ďalej navrhujem zvýšiť ročnú sadzbu dane z pozemkov v bode a/ orná pôda, vinice, ovocné sady, 

trvalé trávnaté porasty o jednu desatinu percenta z 0,75 na 0,85. 

Taktiež navrhujem zvýšiť sadzbu dane za psa na kalendárny rok z 5,00 € na 7 € za jedného psa. 

Ďalej navrhujem zvýšiť daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti obce z 10,00 

€ na 20,00 €. 
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starosta –otváram rozpravu k návrhu VZN. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu 

starostu obce p. Ing. Zuzanu Jančovičovú, aby predniesla stanovisko Obecnej rady k predloženému 

návrhu.  

Ing. Jančovičová: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť v 

predloženom znení.  

Znova prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a správu majetku obce, p. Ing. 

Jančovičovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu.  

p. Ing. Jančovičová – Komisia pre ekonomiku, podnikanie a správu majetku obce   

prerokovala predložený návrh.   Skonštatovala, že   je spracovaný v súlade s ustanovením § 6 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 

20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov a odporúča 

obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť.  

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

doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. Kto je za? - 8  

Kto je proti? - 0  

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0  

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2022 podľa predloženého 

návrhu.  

    

Uznesenie prijaté pod č. 11/2022 v znení:  

  

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  v Nitrianskej Blatnici č. 1/2022  

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í  

  

VZN č. 1/2022 – O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady    

   

6. 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.  

  

starosta – 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 



  7 

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 30.11.2022 do 15.12.2022. 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. Ing. 

Jančovičovú, aby predniesla stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu.  

Ing. Jančovičová: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení.  

starosta – Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a správu majetku obce, 

Ing. Jančovičovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu.  

p. Ing. Jančovičová – Komisia pre ekonomiku, podnikanie a správu majetku obce 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 2023 a počtu detí a 

žiakov k 15.09.2022. 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. 2/2022 podľa predloženého 

návrhu.  

    

Uznesenie prijaté pod č. 12/2022 v znení:  

  

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  v Nitrianskej Blatnici č. 2/2022  

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í  
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VZN č. 2/2022 –   O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici.  

  

7. bodom programu je Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Nitrianska 

Blatnica 

      Podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov rieši toto VZN obce výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Nitrianska Blatnica. Návrh bol v súlade so 

Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 

30.11.2022. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli uplatnené žiadne pripomienky zo strany 

fyzických ani právnických osôb obce.  

Zmena v čl. 2 bod 3 - V čase prevádzky MŠ, počas letných prázdnin (prvé 2 týždne) je povinný 

zákonný zástupca uhradiť sumu 10,00 EUR za jedno dieťa. 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na jedného žiaka sa 

určuje vo výške:  7,- € z doterajších 5,- €.   

 

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

aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. Opäť najskôr prosím člena Obecnej rady, zástupcu 

starostu obce p. Ing. Jančovičovú, aby predniesla stanovisko Obecnej rady k predloženému 

návrhu.  

Ing. Jančovičová: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh v predloženom 

znení.  

starosta – Ďakujem, ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a správy 

majetku obce, p. Ing. Jančovičovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu.  

p. Ing. Jančovičová – Komisia pre ekonomiku, podnikanie a správy majetku obce, prerokovala 

predložený návrh a skonštatovala, že je spracovaný v súlade so zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odporúča obecnému 

zastupiteľstvu návrh schváliť.  

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

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

hlasujeme.  

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 ň 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0  

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní VZN č. 3/2022 podľa predloženého 

návrhu.  

Uznesenie prijaté pod č. 13/2022 v znení:  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í  
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VZN č. 3/2022 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 

zariadení na území Obce Nitrianska Blatnica  

 

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

činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2021/2022 

 starosta – V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ o 

výchovnovzdelávacej 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 2022 obecnému zastupiteľstvu správu o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti.  

Taktiež by som vás chcel informovať, že tento týždeň prebehla voľba nového riaditeľa na našej 

škole. Pozíciu si obhájila Mgr. Páleníková a včera som odovzdal menovací dekrét do funkcie 

riaditeľa aby pokračovala v ďalšej činnosti. Srdečne gratulujem. 

Následne odovzdávam slovo pani riaditeľke  ZŠ s MŠ p. Mgr. Danielu Páleníkovú,  aby nás v 

stručnosti oboznámila so správou o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ v školskom roku 2021 – 2022. 

 

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 člena Obecnej rady, zástupcu starostu obce Ing. Jančovičovú, aby predniesol   

stanovisko Obecnej rady k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou v školskom roku 2021/2022. 

  - Ing. Jančovičová: Obecná rada prerokovala Správu a odporúča ju obecnému zastupiteľstvu 

schváliť s navrhovaným uznesením.  

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

Hlohovskú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu.  

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

školy s materskou školou v školskom roku 2021/2022 je spracovaná v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Komisia v zmysle § 3 ods. 1 

vyhlášky a odporúčania rady školy navrhuje obecnému zastupiteľstvu správu schváliť a prijať 

navrhované uznesenie.  

  

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

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, 

hlasujeme.  

Kto je za? - 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   

   

http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_9.pdf
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 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 2021/2022.  

   

9. bodom programu je Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2021 

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

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2021 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. Andrea Pápaiová v časovom období od 

02.11.2022 do 12.11.2022. 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 2021 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 člena Obecnej rady, p. Ing. 

Jančovičovú, aby predniesla stanovisko Obecnej rady k predloženej správe.  

Ing. Jančovičová: Obecná rada prerokovala Správu nezávislého audítora na svojom zasadnutí a 

navrhuje obecnému zastupiteľstvu zobrať ju na vedomie. 

starosta –ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a správy majetku obce  o 

stanovisko komisie.  

Ing. Jančovičová: Správa nezávislého audítora prispela k vykonaniu záverečného auditu ročnej 

účtovnej závierky za rok 2021. Komisia pre ekonomiku, podnikanie a správy majetku obce 

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. 15/2022v 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 

2021. 
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10. bodom programu je návrh Sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou 

Nitrianska Blatnica na rok 2023   

starosta – 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 2023  

 starosta – otváram rozpravu k návrhu sadzobníka, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie 

návrhy, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.   

Najskôr prosím člena Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. Ing. Jančovičovú, aby predniesla 

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu.  

Ing. Jančovičová: Obecná rada prerokovala návrh materiálu  a odporúča ho obecnému 

zastupiteľstvu   schváliť v predloženom znení.  

starosta: Ďakujem. Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a správy 

majetku obce, p. Ing. Jančovičovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému návrhu.  

Ing. Jančovičová: Komisia pre ekonomiku, podnikanie a správy majetku obce prerokovala 

predložený návrh a skonštatovala, že je spracovaný v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. a, c, g 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona č. 544/1990 Zb. O miestnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov a  odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť.  

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

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, 

hlasujeme.  

Kto je za? - 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  

   

s c h v a ľ u j e    

 

Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Nitrianska Blatnica na rok  

2023 

 

 

11. bodom je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

   starosta: - Vážené poslankyne, vážení poslanci predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej 

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

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

zložení:  

                       predseda návrhovej komisie –  Jozef Králik   

                       členovia návrhovej komisie –  Monika Líšková   
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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? - 9 

Kto je proti? - 0  

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0  

Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená.  

  

starosta - Ďalej vám predložím na vedomie a prerokovanie aktuálne žiadosti, informácie, návrhy a 

opatrenia obecného úradu.   : 

- informácia o zbere MARIUS PEDERSEN 

- vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu je to podklad pre vypracovanie   

  dokumentu  Program hospodárskeho sociálneho rozvoja na obdobie 2022 – 2030 

- akčný plán obce Nitrianska Blatnica  

- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok  2023 

starosta - poprosím pani Janku Prekopovú, aby predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 

2023     

 starosta – Ďakujem.  Ďalej predkladám:           

- schválenie náplne činností jednotlivých odborných komisií 

- doplnenie jednotlivých komisii z radov občanov:  

Komisia regionálneho rozvoja a ŽP: Janka Zelisková 

Komisia pre ekonomiku, podnikanie a správu majetku obce: Ján Ceperko, Renáta Švajcová, 

Helena Horváthová, Valéria Fuksíková 

Komisia pre školstvo, šport, mládež a kultúru: Gabriela Líšková, Martina Oravcová, Alexandra 

Fabryová 

 Komisia starostlivosti o občanov obce a poriadku obce:  Pavol Stanček, Ing., Mgr. Lucia 

Vichnárová, Ing. Sebastián Žnidaršič 

       

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

prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.   

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. 17/2022 v znení:   

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

   

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

1. informáciu od spoločnosti Marius Pedersen 
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b) s c h v a ľ u j e    

1. návrhovú komisiu v tomto zložení: 

                       predseda návrhovej komisie –  Jozef Králik   

                       členovia návrhovej komisie –  Monika Líšková   

             

2. vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu 

3. akčný plán obce Nitrianska Blatnica 

4. Doplnenie jednotlivých komisií z radov občanov 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023 

 

c) p o v e r u j e  

hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023    

 

 

12. bodom je bod diskusia 

V diskusii vystúpili poslanci a občania obce k aktuálnym problémom života obce a poukázali na 

potrebu ich okamžitého riešenia:  

- p. A.Stančeková  žiadala doplniť členov do ekonomickej komisie 

- p. poslankyňa M. Hlohovská reklamná tabuľa – umiestnenie zrkadla, osloviť COOP Jednotu 

– rekonštrukcia objektu  

- p. J. Hudeček informoval o zabezpečení hud. skupiny DISK na hodovú zábavu 

- p. poslanec D. Stanček – žiadal zvýrazniť ostrovček pri obecnej studni reflexnými prvkami, 

umiestnenie zrkadla oproti p. Pátrovičovej 

      -    p. poslanec J. Králik – preveriť výrub na poľnej ceste – smer Krtovce 

      -    p. Fáberová – upozornila na vhadzovanie sáčkov do nádob na bioodpad 

      -    p. poslanec M. Socha – v akom štádiu je odpredaj starej fary obci 

 

starosta -  Do diskusie sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. 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  

  

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

          1. informáciu od spoločnosti Marius Pederson   

 

b) s c h v a ľ u j e   

1. vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu 

2. akčný plán obce Nitrianska Blatnica  
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      3.  schválenie náplne činností jednotlivých odborných komisií  

      4. doplnenie jednotlivých komisií z radov občanov 

      5. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1 polrok 2023 

    

      c) p o v e r u j e 

      hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2023. 

 

  

13. bod   

Záver       

  

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 2. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené.  

Ďakujem za pozornosť a prajem príjemné sviatky, vidíme sa na trhoch. 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  15.decembra 2022 

 Zapísala : Helena Horváthová  

  

  

  

  

  

  

  Ing. Igor Slávik 

                                  starosta obce  

  

  

  

  

  

  

Overovatelia zápisnice:  

  

Ing. Dagmar Pátrovičová                                               .......................................  

  

  

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

 

 


