
  

Z á p i s n i c a  

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Blesovce konaného  

dňa  30. 12. 2022 na obecnom úrade v Blesovciach 

 

 

 
        Program zasadnutia:  

 

         1.    Otvorenie 

                                                    - schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice 

                                        2.    Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

                                        3.    Viacročný rozpočet obce na roky 2024-2025, rozpočet obce na  

                                                    kalendárny rok 2023, stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 

                                        4.    Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou  

                                                    Blesovce na rok 2023 

                                        5.    Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu  

                                                    Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí     

                                                    v okrese Topoľčany na roky 2022 – 2030                                                

                                             6.    Rôzne, Diskusia 

                                     7.    Záver    

 

 

 

 

Prítomní :    podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie  

                   - schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice   
Rokovanie OZ  otvoril p. Jozef Chochula,  starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov OZ  k začiatku rokovania je : 4,  obecné zastupiteľstvo  

 je uznášania schopné.  Oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ. Zo strany prítomných nebol žiadny 

návrh na ďalšie doplnenie programu.   

 

 

Na návrh starostu obce boli určení : Peter Cabaj, Anna Janerle 

Zapisovateľ:  Nikola Jančovičová 

Starosta obce predložil návrh na uznesenie :  

 

 

Uznesenie č. 21/2022 :   

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie  

                   - schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice   
 

 

 



  

Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o  

obecnom zriadení v z. n .p. 
  

1.   Konštatuje : 

      Počet prítomných poslancov :  4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

2.   Schvaľuje : 

a./ Program rokovania bez zmien a doplnkov 

b./ Overovatelia zápisnice:  Peter Cabaj, Anna Janerle 

      c./ Zapisovateľ:  Nikola Jančovičová 
 

                                

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

 

 

K bodu  2.     Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

 
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 09.12.2022. 

Prítomní berú informácie o plnení uznesení na vedomie.  

Starosta obce predložil návrh na uznesenie: 

 

 

K bodu  2.     Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

 

 

Uznesenie č. 22/2022 :   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o  

obecnom zriadení v z. n .p. 
  

          1.   Berie na vedomie 

                Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 09.12.2022 
                  

 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

 

 



  

          K bodu  3.    Viacročný rozpočet obce na roky 2024-2025, rozpočet obce na  

                                kalendárny rok 2023, stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
 
            Starosta obce predložil prítomným na schválenie návrh viacročného rozpočtu obce na rok y 2023-2025, ktorý bol    

            zostavený bez programovej štruktúry ako aj po minulé roky. Návrh rozpočtu obce bol zverejnený po dobu  

            15 dní pred zastupiteľstvom a nebol pripomienkovaný. Uviedol, že návrh rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný.  

Požiadal prítomných o ich vyjadrenie k uvedenému návrhu rozpočtu.  Zároveň predložil aj stanovisko hlavného 

kontrolóra, v ktorom odporúča návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 vziať na vedomie a návrh rozpočtu  

            obce na kalendárny rok 2023 schváliť, a to bez pripomienok.   

            Prítomní jednohlasne schvaľujú zostavenie rozpočtu obce na roky 2023-2025 bez programovej štruktúry, schvaľujú 

rozpočet obce na kalendárny rok 2023 a berú na vedomie Viacročný rozpočet obce na roky 2024-2025. 

            Starosta obce predložil návrh na uznesenie : 

       
 

           Uznesenie č. 23/2022: 
 

 

          K bodu  3.    Viacročný rozpočet obce na roky 2024-2025, rozpočet obce na  

                                kalendárny rok 2023, stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
         

 

 

    Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o  

   obecnom zriadení v z. n .p. 

 

 

    1.   Berie na vedomie 

 

      a./ Predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 bez uplatnenia   

            programovej štruktúry  

      b./ Viacročný rozpočet obce na roky 2024, 2025  

      c./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu obce na kalendárny  

            rok 2023 

  

   2.     Schvaľuje 

 

        a./ Zostavenie a predloženie rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 bez programovej   

             štruktúry 

        b./ Rozpočet obce Blesovce na kalendárny rok 2023 bez programovej štruktúry  

 
 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

          K bodu  4.    Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou  

                                Blesovce na rok 2023 
 

            Starosta obce oboznámil prítomných s poplatkami týkajúcimi sa služieb poskytovanými obcou a zároveň predložil  

návrh sadzobníka poplatkov na rok 2023. Požiadal prítomných, či chcú niečo v uvedenom v sadzobníku poplatkov  

            na rok 2023 zmeniť. Uviedol, že sadzobník je so zmenami oproti roku 2022. Zmena sa týka poplatku za vyhlásenie 

v miestnom rozhlase, cena v roku 2023 za jedno vyhlásenie 5,00 €. Prítomní schvaľujú Sadzobník poplatkov o úhradách 

za poskytované služby obcou  Blesovce na rok 2023 podľa predloženého návrhu.  

          Starosta obce predložil návrh na uznesenie 

 

  Uznesenie č. 24/2022: 

 

 

           K bodu  4.    Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou  

                                Blesovce na rok 2023 
          

 

    Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o  

   obecnom zriadení v z. n .p. 

 

 

    1.     Berie na vedomie 

            Návrh sadzobníka poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Blesovce na  

             rok 2023 

 

    2.     Schvaľuje 

            Sadzobník poplatkov o úhradách za poskytované služby obcou Blesovce na  

            kalendárny rok 2023 

 

    

    
Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

 
 

         K bodu  5.     Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný program   

                                hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany na  

                                roky 2022 – 2030                                                
                                               
          V tomto bode programu sa dostavil na zasadnutie OZ poslanec MUDr. Ing. Peter Petrík. Starosta obce predložil 

          prítomným Vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný program hospodárskeho rozvoja  

          a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany na roky 2022 – 2030, ktorú vypracovala Regionálna rozvojová 

          agentúra Topoľčiansko. Uvedenú správu prítomným prečítal a podal informácie o Spoločnom PHRSR na roky  

          2022-2030.  Po dohovore prítomní schvaľujú Vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný 

          program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany na roky 2022 – 2030.      

          Starosta obce predložil návrh na uznesenie: 

 
             



  

           Uznesenie č. 25/2022: 
 

 

         K bodu  5.     Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný program   

                                hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany na  

                                roky 2022 – 2030                                                

 
      

Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o  

 obecnom zriadení v z. n .p. 

 
 

1.     Berie na vedomie  
                  Predloženú Vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný 

                  program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany  

                  na roky 2022 – 2030.      

 

2.     Schvaľuje 

                  Vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný program  

                   hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany  

                   na roky 2022 – 2030.      

 

                      
 

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, Peter Cabaj 

                                           MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

          K bodu  6.     Rôzne, Diskusia 

 
Zo strany prítomných boli nasledovné návrhy a dotazy: 

p. starosta obce: 

- informoval o dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 

Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027, ktorý zaslal Okresný úrad Nitra, dňa 10.01.2023 sa zúčastní 

na pripomienkovaní uvedeného dokumentu. 

- poškodený podhľad na dome smútku, potrebná oprava  

- uskutočnené zakúpenie vianočného osvetlenia v sume 1 253,00 €, vianočný koncert rodiny 

Hlbockých, dňa 27.12.2022 v sume 600,00 €. 

- podpísanie dodatku k zmluve o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej 

linky na rok 2023 v sume 138,38 € mesačne so spoločnosťou ARRIVA NITRA a. s. 

- plánovaná kolaudácia prístavby budovy KD a OcÚ. 

p. Peter Turčan: navrhol vyčistenie potokov v obci  

p. MUDr. Ing. Peter Petrík: navrhol, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočňovali každý 

mesiac, p. Marek Chochula s návrhom nesúhlasil, podľa jeho názoru je zbytočné zvolávať 

zastupiteľstvo každý mesiac a vyplácať odmeny poslancom, keď v programe nebude nič dôležité 

a potrebné. Navrhol, aby sa radšej uskutočňovali len neoficiálne pracovné stretnutia podľa potreby. 

Poslanci p. Turčan a p. Janerle taktiež s návrhom na uskutočňovaní zasadnutí OZ každý mesiac 

nesúhlasili.  



  

- p. MUDr. Ing. Peter Petrík: navrhol, aby obec v nasledujúcom roku prijala VZN o používaní  

pyrotechnických výrobkov na území obce. 

Starosta obce predložil návrh na uznesenie:    

 

 

Uznesenie č. 26/2022: 
 

 

K bodu  6.    Rôzne, Diskusia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o  

 obecnom zriadení v z. n .p. 
 

1.     Súhlasí 

        S vypracovaním Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických   

        výrobkov na území obce Blesovce.  
 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Peter Cabaj, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   1    /Marek Chochula/  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

K bodu  7.     Záver 

 

           Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
 Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17,45 hod 

 

 

   

 

 

Zapísala: Nikola Jančovičová                                      .................................... 

 

 

 

 

 

                                                                  Jozef Chochula               ...............................                

                                                                  starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

Peter Cabaj                                                                                 ........................................   

Anna Janerle                                                                              ........................................  


