
  

Z á p i s n i c a  

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Blesovce konaného  

dňa  14. 03. 2023 na obecnom úrade v Blesovciach 

 

 

 
        Program zasadnutia:  

 

         1.    Otvorenie 

                                                    - schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice 

                                        2.    Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

                                  3.   Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Blesovce za obdobie  

                                        od 01.01.2022 do 31.12.2022 

                                  4.   Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2023 – OZ                                       

  5.    VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými  

                                        stavebnými odpadmi na území obce Blesovce  

                                             6.    Výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome č. 161 

    7.    Pridelenie nájomného bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome č. 161 

    8.    Zvýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomnom bytovom  

                                                    dome č. 161 

    9.    Žiadosť p. Patrika Bujnu o odkúpenie pozemku parc. č. 440  

                                                    v k. ú. Blesovce  

             10.    Diskusia, rôzne    

                                           11.    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 : 5,  obecné zastupiteľstvo  

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

návrh na ďalšie doplnenie programu.   

 

Overovatelia zápisnice boli na návrh starostu obce určení: Peter Turčan, Marek Chochula 

Zapisovateľ:  Nikola Jančovičová 

Starosta obce predložil návrh na uznesenie :  

 

 

Uznesenie č. 27/2023 :   

 

 

 

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 :  5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

2.   Schvaľuje : 

a./ Program rokovania OZ bez zmien a doplnkov 

b./ Overovatelia zápisnice:  Peter Turčan, Marek Chochula 

      c./ Zapisovateľ:  Nikola Jančovičová 
 

                                

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

K bodu  2.     Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

 
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 30.12.2022. 

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. 28/2023 :   

 

 

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

obecnom zriadení v z. n .p. 
  

          1.   Berie na vedomie 

                Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 30.12.2022 
                  

 

 

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

 

 



  

 K bodu  3.    Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Blesovce za obdobie  

                     od 01.01.2022 do 31.12.2022 
 

  Starosta obce prítomným predložil Správu o činnosti HK obce Blesovce za obdobie od 01.01.2022 do  

  31.12.2022, ktorú následne prečítal. K uvedenému neboli zo strany prítomných žiadne pripomienky a prítomní  

  berú na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Blesovce za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

             Starosta obce predložil návrh na uznesenie: 

             

       
 

           Uznesenie č. 29/2023: 
 

 

 K bodu  3.    Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Blesovce za obdobie  

                     od 01.01.2022 do 31.12.2022 
         

 

 

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

   obecnom zriadení v z. n .p. 

 

 

   1.    Berie na vedomie  

          Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Blesovce za obdobie od   

          01.01.2022 do 31.12.2022 

  

 
 

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

          K bodu  4.    Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2023 – OZ 
 

 Starosta obce predniesol prítomným rozpočtové opatrenie č. 1/2023. Upresnil z akého dôvodu bolo uvedené 

rozpočtové opatrenie vykonané /jednalo sa predovšetkým o FP na Referendum 2023 poskytnuté v roku 2022 

a v roku 2023 – zapojenie do príjmov a do výdavkov rozpočtu obce, energie a iné, úpravou rozpočtu obce bude 

celkový rozpočet obce vyrovnaný./ K uvedenému neboli žiadne pripomienky, prítomní  berú na vedomie RO  

č. 1/2023 a schvaľujú  RO č. 1/2023 podľa predloženého návrhu. 

Starosta obce predložil návrh na uznesenie: 

 

 

  Uznesenie č. 30/2023: 

 

 

           K bodu  4.    Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2023 – OZ          

 

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

   obecnom zriadení v z. n .p. 



  

1.   Berie na vedomie: 

      Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2023  

 

           2.  Schvaľuje:  

                Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2023  v zmysle ustanovenia § 14 ods.  

                2 písm. b), c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o  

                zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení neskorších  predpisov  podľa predloženého     

                návrhu  

 

    

    
Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

 

 

K bodu  5.     VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými  

                     stavebnými odpadmi na území obce Blesovce  
                                               
          Starosta obce predložil prítomným návrh VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

          stavebnými odpadmi na území obce Blesovce. Upovedomil, že predložený návrh VZN bol riadne  vyvesený  na úradnej 

          tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli, na webovej  stránke obce po dobu minimálne 15 dní pred schválením ,  lehota  

          na pripomienkovanie  VZN bola riadne určená,  zo strany občanov obce a ostatných FO a PO  neboli doručené na OcÚ 

          žiadne pripomienky. Starosta obce upresnil bližšie, že sa novelou zákona  mení systém triedeného zberu odpadov od 

          01.04.2023 na území obce, v obci už nebudú rozmiestnené 1100 l nádoby na papier, plasty, kovy a tetrapaky, tieto 1100 l 

          nádoby budú obci odobraté, nádoby zostanú len pri bytových domoch a zostanú 1100 l nádoby len na sklo. 
          Zberová spoločnosť bude uskutočňovať zber priamo z domácností, obyvatelia rodinných domov budú uvedené odpady 

          triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností. Bude stanovený nový harmonogram vývozu 

          triedeného zberu, do domácnosti budú doručované plastové vrecia, a to modré vrecia na papier a žlté vrecia na spoločný 

          zber plastov, obalov z  kovu a tetrapaky – tieto zložky sa budú zberať už spolu. Tieto informácie o novom  

          zbere a harmonogram vývozov sa budú doručovať aj do domácnosti písomnou formou.     

          Ďalej uviedol o cenách   za vydanie /výmenu/ novej SN, doposiaľ občania platili 50 % z obstarávacej ceny za1 SN, 

          nakoľko ceny za smetné nádoby sa neustále zvyšujú bude poplatok za vydanie novej SN 100 % obstarávacej ceny. 

          Určený počet SN v domácnostiach: 1až 4 osoby – nárok na 1ks SN, 5 osôb a viac – nárok na 2 ks SN. Momentálne sa 

          v obci nachádzajú 110 l plechové nádoby, v budúcnosti sa uvažuje aj o 120 l plastových nádobách.        

          Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č.1/2023 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

          na území obce Blesovce podľa predloženého návrhu. 

          Starosta obce predniesol návrh na uznesenie: 

  

           Uznesenie č. 31/2023: 
 

 

K bodu  5.     VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými  

                     stavebnými odpadmi na území obce Blesovce  

 
      

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

 obecnom zriadení v z. n .p. 

 



  

 

          1.   Prerokovalo:   

                 Návrh VZN č.1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  

                 odpadmi na území obce Blesovce bez  pripomienkovania zo strany FO a PO 

 

 

         2.   Uznieslo sa na vydaní: 

                VZN č. 1/2023 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

                 na území obce Blesovce  

 

                      
 

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

 

K bodu  6.    Výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome č. 161 

 
Starosta obce predložil výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 4 v NBD nájomníkom p. Lukášom Matejovičom, 

 ktorá bola podaná dňa 21.02.2023. Prítomní berú podanú výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 4 v NBD na 

vedomie.   

            Starosta obce predložil návrh na uznesenie:  

 

Uznesenie č. 32/2023: 
 

 

K bodu  6.    Výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome č. 161 

 

 

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

 obecnom zriadení v z. n .p. 
 

 

1.    Berie na vedomie  

       Podanú výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome č. 161   

       nájomníkom p. Lukášom Matejovičom zo dňa 21.02.2023.  
 

 

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 



  

          K bodu  7.    Pridelenie nájomného bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome č. 161 
 

             Podľa oslovených žiadateľov a poradovníka má záujem o byt č. 4 p. Lucia Bečková, bytom Vozokany 64,   

             ktorá si podala žiadosť o pridelenie bytu. Predložená bola aj pracovná zmluva a potvrdenie o príjmoch   

             žiadateľky. Na základe uvedeného prítomní schvaľujú pridelenie bytu č. 4 p. Lucii Bečkovej, a to od 01.05.2023.               

             Starosta obce predložil návrh na uznesenie : 

 

  Uznesenie č. 33/2023: 

 

 

 K bodu  7.    Pridelenie nájomného bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome č. 161 

 
 

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

 obecnom zriadení v z. n .p. 
 

 

    1.    Schvaľuje  

        Pridelenie 2 - izbového nájomného bytu č. 4 v nájomnom bytovom dome č. 161  

        vo vlastníctve obce p. Lucii Bečkovej, bytom Vozokany 64, a to od 01.05.2023 
 

 

 

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

 

 

           K bodu   8.     Zvýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomnom bytovom  

                                   dome č. 161 
 
Starosta obce predložil prítomným návrh na zvýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v NBD vo vlastníctve 

obce. Návrh odôvodnil tým, že v dôsledku inflácie narastajú aj ceny služieb, v NBD žijú nájomníci už 10 rokov 

čím sa budova,  ČOV, kotle a iné opotrebováva, a tým sa náklady na údržbu a opravy zvyšujú. Veľké množstvo 

FP sa vynakladá najmä na údržbu vodárne ale aj na rôzne revízie, ktoré sa musia pravidelne vykonávať. Uviedol, 

že súčasná ročná tvorba fondu opráv je v sume 2 487,96 €. Navrhol, aby nová tvorba fondu opráv bola v sume 

0,60 € za m2, a to od 01.06.2023, čo predstavuje sumu 262,38 € mesačne /33,27 € na 2-izbový byt a 20,92 € na  

1-izbový byt/. Nová tvorba fondu opráv by bola v sume 3 148,56 € za rok.    

Starosta obce predložil návrh na uznesenie : 

 

 

Uznesenie č. 34/2023: 

 
 

         K bodu   8.     Zvýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomnom bytovom  

                                 dome č. 161 
 

 

 



  

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

obecnom zriadení v z. n .p. 

 
 

  1.    Schvaľuje  

      Zvýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomnom bytovom dome č. 161 vo    

      vlastníctve obce na sumu 0,60 €/m2, a to od 01.06.2023. Mesačná tvorba v sume  

      262,38 € /33,27 € na 2–izbový byt a 20,92 € na 1-izbový byt/, ročná tvorba v  

      sume 3 148,56 € 
 

 

 

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

 

          K bodu   9.     Žiadosť p. Patrika Bujnu o odkúpenie pozemku parc. č. 440 v k. ú. Blesovce  
 

Starosta obce predložil prítomným žiadosť p. Bujnu o odkúpenie príp. prenájom pozemku parc. reg. CKN  

č. p. 440 o výmere 272 572 m2 trvalý trávnatý porast, vedenej na LV č. 362 v k. ú. Blesovce zo dňa 30.01.2023, 

vedená pod reg. zn. 43/2023, dôvodom uvedeným v žiadosti je výstavba fotovoltaickej elektrárne. Nakoľko je 

uvedená parcela v súčasnosti v prenájme na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s družstvom Poľnochov  

s. r. o. Blesovce nie je možné momentálne uvedenú parcelu odpredať ani prenajať.   

Starosta obce predložil návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 35/2023: 
 

 

K bodu   9.     Žiadosť p. Patrika Bujnu o odkúpenie pozemku parc. č. 440 v k. ú. 

Blesovce 

 

 

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

obecnom zriadení v z. n .p. 
 

 

1.    Berie na vedomie  

       Podanú žiadosť p. Patrika Bujnu, zo dňa 30.01.2023, vedenú pod reg. zn. 43/2023  

       o odkúpenie príp. prenajatie pozemku parc. reg. CKN č. p. 440 v k. ú. Blesovce  

       o výmere 272 572 m2 trvalý trávnatý porast, vedenej na LV č. 362 

 

2.    Zamieta  

        Žiadosť p. Patrika Bujnu, zo dňa 30.01.2023, vedenú pod reg. zn. 43/2023  

       o odkúpenie príp. prenajatie pozemku parc. reg. CKN č. p. 440 v k. ú. Blesovce  

       o výmere 272 572 m2 trvalý trávnatý porast, vedenej na LV č. 362 

 

 



  

Hlasovanie:    za:     5     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík,   

                                           Peter Cabaj/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  5 

 

 

 

 

          K bodu  10.     Rôzne, Diskusia 

 
Zo strany prítomných boli nasledovné návrhy a dotazy: 

p. MUDr. Ing. Peter Petrík: zasielanie letákov do domácností o novom systéme triedeného odpadu, 

uviesť do prevádzky kamerový systém v obci v súlade s platnou legislatívou 

p. starosta obce: 

- návrh na prenajatie a umiestnenie kontajnera na bio odpad, lístia za budovu kultúrneho domu, 

predložená cenová ponuka zo spoločnosti Nehlsen-eko s. r.o. Topoľčany, po rozprave prítomných 

poslancov s uvedeným návrhom nesúhlasili.  

p. Marek Chochula: opätovne upozornil a navrhol, že by bolo potrebné orezať konáre na stromoch, 

ktoré zasahujú do cesty v smere na Lipovník 

- navrhol opravu studne na ,,Doline,,  

- informoval sa opätovne u starostu obce, či si neplánuje znížiť plat, nakoľko sa zvýšila priemerná 

mzda v národnom hospodárstve za rok 2022 a na základe toho sa zvýšil plat aj jemu o sumu HM 150 €   

 

 

 

 

K bodu  11.     Záver 

 

           Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
 Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,20 hod 

 

 

   

 

 

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

 

 

 

 

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

                                                                  starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Peter Turčan                                                                                 ........................................   

Marek Chochula                                                                           ........................................  

 

 


