
                              OBEC NITRIANSKA BLATNICA 
 
                            Obecný úrad č. 6,  Nitrianska Blatnica 956 05  
 
      
 

Uznesenie č. 1/2016 
 

z 8. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 
konaného dňa 10. februára 2016 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. bod  
 
Otvorenie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  
 
  v o l í  
1. návrhovú komisiu OZ v zložení: 
    predseda komisie – Ing. Dagmar Pátrovičová 
    členovia návrhovej komisie –  Michal Socha  
         Alena Stančeková 
2. za overovateľov zápisnice z 2. neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 
v Nitrianskej Blatnici zo dňa 10. februára 2016 poslancov:   
 -  Jozef Hudeček 
 -  Peter Grznár 
         
 
 
 
11. február 2016 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Michal  T o m a n 
                starosta obce 

 
 
 
 

 
Vyvesené dňa: 11.02.2016 
Zvesené dňa:    
 



 
                              OBEC NITRIANSKA BLATNICA 
 
                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 
      
 

Uznesenie č. 2/2016 
 

z 8. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 
konaného dňa 10. februára 2016 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2. bod  
 

Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na výstavbu   „SO–05  
Nájomný bytový dom  8 b. j.“ na pozemku parc. č.   231/1    v katastrálnom území 
Nitrianska Blatnica 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  
 

a) s c h v a ľ u j e  
1. Investičný zámer – výstavbu:   „SO–05 Nájomný bytový dom 8 b. j.“ v celkovej výške 

393.000,- € a technická vybavenosť na pozemku parc. č. 231/1 v kat. území Nitrianska 
Blatnica 

      
2. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v súlade so Zákonom NR SR č. 443/2010 

Z. z. z 26. októbra 2010 o  dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vo výške  
35 % nákladov na výstavbu  „SO- 05 Nájomný bytový dom po 8 b. j.“, t.j. 137.550,-€ 
na pozemku parc. č. 231/1 v kat. území Nitrianska Blatnica a dofinancovanie výstavby   
z rozpočtu obce vo výške 20,- €. 

                     
3. Zabezpečenie záväzku – ručenie úveru zo ŠFRB na výstavbu „SO- 05 Nájomný 

bytový dom po 8 b. j.“ v obci Nitrianska Blatnica a to nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
obce a zriadením záložného práva v prospech MDVRR SR a ŠFRB po dostavbe NBD, 
vrátane pozemku pod bytovým domom.  

              
4. Záväzok obce vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce 

Nitrianska Blatnica pre zabezpečenie splácania poskytnutého úveru počas celej doby 
jeho splatnosti pre výstavbu „SO- 05 Nájomný bytový dom po 8 b. j.“. v obci 
Nitrianska Blatnica a zapracovanie minimálne troch splátok úveru ŠFRB na bytové 
domy z rozpočtu obce na rok 2016 (cca 680,- € na jeden bytový dom, t.j. 3 splátky x 
680,- €)         

 
5. Prehlásenie, že 8 b. j. v  „SO- 05 Nájomný bytový dom po 8 b. j.“ v obci Nitrianska 

Blatnica  bude prenajímaných v súlade s § 22 zákona NR SR č. 443/2010 Z. z.   o  
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.  

 



6. Použitie vlastných prostriedkov na technickú vybavenosť, inžinierske siete a prípojky 
            inžinierskych sietí vo výške 8.500,-€ z rozpočtu obce. 

7. Poistenie stavby „SO- 05 Nájomný bytový dom po 8 b. j.“  počas čerpania úveru zo     
ŠFRB 
  

             
b) s ú h l a s í  
1. S predložením žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB podľa podmienok 

zákonných predpisov a nariadení vo výške 65% predpokladaných obstarávacích 
nákladov, t. j. 255.450,-€ na výstavbu  „SO- 05 Nájomný bytový dom po 8 b. j.““ na 
pozemku parc. č. 231/1 v kat. území Nitrianska Blatnica s tým, že rozdiel nákladov 
medzi dotáciou MDVaRR SR a podporou z prostriedkov ŠFRB bude financovaný 
z vlastných zdrojov z rozpočtu obce Nitrianska Blatnica   

2. S nájomným charakterom bytov na dobu 40 rokov 
3.  So záväzkom obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov 

obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. február 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Michal  T o m a n 
                starosta obce 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 11.02.2016 
 Zvesené dňa:  
 
 



                              OBEC NITRIANSKA BLATNICA 
 
                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 
      
 

Uznesenie č. 3/2016 
 

z 8. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 
konaného dňa 10. februára 2016 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. bod  
 

Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na výstavbu   „SO–06  
Nájomný bytový dom  8 b. j.“ na pozemku parc. č.   231/1    v katastrálnom území 
Nitrianska Blatnica 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  
 

a) s c h v a ľ u j e  
1. Investičný zámer – výstavbu:   „SO–06 Nájomný bytový dom 8 b. j.“ v celkovej výške 

393.000,- € a technická vybavenosť na pozemku parc. č. 231/1 v kat. území Nitrianska 
Blatnica 

      
2. Predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade so Zákonom NR SR č. 443/2010 

Z. z. z 26. októbra 2010 o  dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vo výške  
35 % nákladov na výstavbu  „SO- 06 Nájomný bytový dom po 8 b. j.“, t.j. 137.550,-€ 
na pozemku parc. č. 231/1 v kat. území Nitrianska Blatnica a dofinancovanie výstavby   
z rozpočtu obce vo výške 20,- €. 

                     
3. Zabezpečenie záväzku – ručenie úveru zo ŠFRB na výstavbu „SO- 06 Nájomný 

bytový dom po 8 b. j.“ v obci Nitrianska Blatnica a to nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
obce a zriadením záložného práva v prospech MDVRR SR a ŠFRB po dostavbe NBD, 
vrátane pozemku pod bytovým domom. 

              
4. Záväzok obce vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce 

Nitrianska Blatnica pre zabezpečenie splácania poskytnutého úveru počas celej doby 
jeho splatnosti pre výstavbu „SO- 06 Nájomný bytový dom po 8 b. j.“. v obci 
Nitrianska Blatnica a zapracovanie minimálne troch splátok úveru ŠFRB na bytové 
domy z rozpočtu obce na rok 2016 (cca 680,- € na jeden bytový dom, t.j. 3 splátky x 
680,- €)         

 
5. Prehlásenie, že 8 b. j. v  „SO- 06 Nájomný bytový dom po 8 b. j.“v obci Nitrianska 

Blatnica  bude prenajímaných v súlade s § 22 zákona NR SR č. 443/2010 Z. z.   o  
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.  

 



6. Použitie vlastných prostriedkov na technickú vybavenosť, inžinierske siete a prípojky 
            inžinierskych sietí vo výške 8.500,-€ z rozpočtu obce. 

7. Poistenie stavby „SO- 06 Nájomný bytový dom po 8 b. j.“  počas čerpania úveru zo     
ŠFRB. 
  

              
b) s ú h l a s í  
1. S predložením žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB podľa podmienok 

zákonných predpisov a nariadení vo výške 65% predpokladaných obstarávacích 
nákladov, t. j. 255.450,-€ na výstavbu  „SO- 06 Nájomný bytový dom po 8 b. j.““ na 
pozemku parc. č. 231/1 v kat. území Nitrianska Blatnica s tým, že rozdiel nákladov 
medzi dotáciou MDVaRR SR a podporou z prostriedkov ŠFRB bude financovaný 
z vlastných zdrojov z rozpočtu obce Nitrianska Blatnica.  

2. S nájomným charakterom bytov na dobu 40 rokov 
3. So záväzkom obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov 

obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. február 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Michal  T o m a n 
                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 11.02.2016 
Zvesené dňa:   



                                 OBEC NITRIANSKA BLATNICA 
                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 
 

 Uznesenie č. 4/2016 
 
  

z 8. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 
konaného dňa 10. februára 2016 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. bod  
Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  
 
  

a) b e r i e   n a   v e d o m i e  
       1. Informáciu o došlej pošte        
                    

b) s c h v a ľ u j e  
1.  1. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2016    
2.  Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične 

 
 
 
 
 
 
 
11. február 2016 
 
 
 
       Mgr. Michal  T o m a n 
                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 11.02.2016 
Zvesené dňa:



 


