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Z Á P I S N I C A   

   

z   3. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, konaného dňa  

15. februára 2023   

  

   

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu   

   

 3. 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 3. 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:  Mária Hlohovská, Monika Líšková                                          

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 rámcového plánu práce OZ na rok 2023 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

5. Rôzne, interpelácie poslancov 

6. 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 určenie zapisovateľa  z dnešného 

riadneho zasadnutia. Za zapisovateľa navrhujem pani Michaelu Balážikovú a za   overovateľov 

zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia navrhujem:   

1. Jozef Králik 

2. Dušan Stanček  
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Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným?   

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0   

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0   

Konštatujem, že pani Michaela Balážiková bola zvolená za zapisovateľku dnešnej zápisnice a  

p. poslanec Jozef Králik a p. poslanec Dušan Stančťek boli zvolení za overovateľov zápisnice 7 

z 3. zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici.   

   

Uznesenie prijaté pod č. 19/2023 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

- volí  

1. Návrhovú komisiu OZ v zložení:  

- predseda návrhovej komisie -  Ing. Dagmar Pátrovičová 

- členovia návrhovej komisie - Milan Socha 

                Ing. Zuzana Jančovičová  

 

2. Za zapisovateľku pani Michaelu Balažíkovú 

 

3. Za overovateľov zápisnice z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zo dňa  

15. 02. 2023 poslancov:  

- Jozef Králik 

- Dušan Stanček  

 

- schvaľuje  

1. Program 3. zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici  

 

 
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

 

  

   

starosta – ďalej si dovolím požiadať p. poslankyňu Ing. Dagmar Pátrovičovú, ako overovateľa 

zápisnice z 2. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, aby 

predložila svoje stanoviská k textu zápisnice.    

   

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

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

   

   

starosta - 2. 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.   
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J. Prekopová – uznesenia  z 2. zasadnutia 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? – 7   

Kto je proti? - 0   

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0   

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené.   

   

Uznesenie prijaté pod č. 20/2023 v znení:   

   

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

- berie na vedomie  

 

1. Kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zo dňa  

15. 12. 2022 

 

3. bodom rokovania je Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2023  

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

plánu práce OZ na rok 2023 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. 21/2023 v znení:    

   

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

- schvaľuje   

 

1. Rámcový plán práce OZ na rok 2023 

 

 

4. bodom je žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

 

 starosta – predkladám na schválenie žiadosť o poskytnutí dotácie na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie 

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

aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  



   4  

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. 22/2023 v znení:    

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

- schvaľuje   

 

1. Podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – 

územný plán obce Nitrianska Blatnica – Z a D č. 2 a vyslovuje súhlas, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie  

 

5. bodom je bod rôzne a interpelácie poslancov.  

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

potrebu ich okamžitého riešenia:   

- p. Fáberová – občianske návrhy 

- žiadosť o dočasné parkovanie pred budovou ZŚ 

- listom zo dňa 15.02.2023 na Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici hlavná kontrolórka obce 

Janka Prekopová oznámila, že sa vzdáva funkcie hlavnej kontrolórky    

  

starosta -  Do diskusie sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. 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. 23/2023 v znení:    

   

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

- berie na vedomie    

 

1. Občianske návrhy pani Anny Fáberovej  

2. žiadosť o dočasné parkovanie pred budovou ZŠ 

3. Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Janky Prekopovej 

 

- ukladá  
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starostovi obce vyhlásiť výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce    

  

   

13. bod    

Záver        

   

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

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené.   

Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zbytok večera.  

  

  

  

V Nitrianskej Blatnici,  15.februára 2023 

 Zapísala : Michaela Balážiková   

   

   

   

   

   

   

  Ing. Igor Slávik  

                                        starosta obce   

   

   

   

   

   

   

Overovatelia zápisnice:   

   

Jozef Králik                                                 .......................................   

   

   

Dušan Stanček                                                         ......................................   

  

  


