
                            OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 

      

Uznesenie č. 16/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. bod  

 

Otvorenie 

 

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

  v o l í  
1. návrhovú komisiu OZ v zložení: 

    predseda návrhovej komisie –  Ing. Dagmar Pátrovičová 

    členovia návrhovej komisie –        Patrik Krajčík 

                                                            Milan Socha  

2. za overovateľov zápisnice z   8. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 16. júla 2020 poslancov:   

      1.   Alena Stančeková 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

 

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 
Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa:  



    

                                OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  

 

 

Uznesenie č. 17/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

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

 

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

 

kontrolu  plnenia    uznesení   zo 7. PZ OZ v Nitrianskej Blatnici zo dňa 30. apríla 2020   

 

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 
Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa:  

 

 

    



                                OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 

      

Uznesenie č. 18/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. bod (materiál č.13) 

 

 

Návrh na  II. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2020   
 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

   s c h v a ľ u j e   

 

  II. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2020 (mat.č.37) 

 

 

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 
 

 

 

Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa:  

 



                         OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 

      

Uznesenie č. 19/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. bod (materiál č. 38) 

 

 

Rozbor hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za I. polrok 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

b e r i e  n a  v e d o m i e   
hospodárenie obce za I. polrok 2020   

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa:  



                                 OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  

 

 

Uznesenie č. 20/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. bod (materiál č. 39) 

 

 

Návrh aktualizácie „Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska Blatnica“   

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

 

   s c h v a ľ u j e 

Aktualizáciu „Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska Blatnica“  (mat. č. 39)   

 

 

 

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 

Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa:  

 



 
                                 OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  

      

 

Uznesenie č. 21/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6. bod (materiál č.40) 

 

Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na vybudovanie vodozádržných 

opatrení v historickom parku obce  (mat. č. 40) 

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

s c h v a ľ u j e  

a)     predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 za 

účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia v obecnom historickom parku v Nitrianskej 

Blatnici“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Nitrianska Blatnica a 

platným programom rozvoja obce, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 

18.000,- € EUR z celkových možných oprávnených výdavkov vo výške 360.000,- € EUR 

(suma sa bude upravovať) 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.   
 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 
Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa:  



 

                            OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 

      

Uznesenie č. 22/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7. bod (materiál č. 41) 

 

Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na vybudovanie preventívnych 

opatrení na ochranu pred povodňami realizovaných mimo potoka Blatnica  (mat. č. 41) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

s c h v a ľ u j e  
a) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2017-18  za účelom    

   realizácie projektu „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované    

   mimo potoka Blatnica v obci Nitrianska Blatnica“, ktorého ciele sú v súlade s   

   platným územným plánom obce Nitrianska Blatnica a platným programom rozvoja   

   obce,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo  

   výške 5% z celkových možných oprávnených výdavkov projektu (suma sa bude   

   upravovať),  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa:  



                              OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 

      

Uznesenie č. 23/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8. bod (materiál č. 42) 

 

Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na vybudovanie denného stacionáru 

zrekonštruovaním budovy bývalej ľudovej školy  (mat. č. 42)  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

s c h v a ľ u j e  
a) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 za účelom    

    realizácie projektu „Vybudovanie denného stacionára v obci Nitrianska Blatnica“, ktorého   

    ciele sú v súlade s  platným územným plánom obce Nitrianska Blatnica a platným   

    programom rozvoja obce,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo  

   výške 5% z celkových možných oprávnených výdavkov projektu (suma sa bude   

   upravovať),  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 
Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa: 

      



                               OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  
 

      

Uznesenie č. 24/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
9. bod (materiál č. 43) 

 

Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia kultúrnych podujatí počas letného 

obdobia (mat. č. 43)  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

s c h v a ľ u j e  

Plán organizačno-materiálneho zabezpečenia kultúrnych podujatí počas letného obdobia  

(mat. č. 43) 

 

 

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                            
17.  

 

 

 

júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 
Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa: 

 

      



                         OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

 

                            Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  

 

Uznesenie č. 25/2020 
 

z  8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 16. júla 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8. bod   

 

 Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

1.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2020  

2.  List predsedu výboru NR SR 

3.  Informácia o rekonštrukcii elektroinštalácie a osvetlenia v budove ZŠ 

4.  Žiadosť o finančnú dotáciu na maľovanie školy po havárii a rekonštrukcii elektroinštalácie 

5.  Žiadosť o zabezpečenie ochrany zdravia a života detí pred nebezpečenstvom padania   

     omietky z budovy telocvične    

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia č. 26 – 41/2020  

2.  Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

      pozemky KN C parc. č. 270/6 ostatná plocha o výmere 27 m2 a parc. č. 275/8 vodná  

      plocha o výmere 75 m2 za cenu stanovenú znaleckým posudkom na Juraja Pistu   

      a manželku Júlianu Pistovú, bytom Nitrianska Blatnica č. 459. Predaj nehnuteľností bude   

      predložený na  schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Nitrianskej  Blatnici ako prípad  

      hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok pre obec nevyužiteľný, oplotený,   

      užívaný a bezprostredne susediaci s nehnuteľnosťami nadobúdateľov. Zámer previesť   

      majetok takýmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním  

      prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej  

      stránke, pričom tento  zámer musí byť zdôvodnený počas celej tejto doby. 

 3.  Zámer zakúpenia (zámeny)  pozemku v extraviláne obce do majetku obce z dôvodu   

      hodného osobitného zreteľa: 

      pozemok KN registra E parc. č. 1135/2 ostatná plocha o výmere 5060 m2  za cenu  

      stanovenú znaleckým posudkom resp, za adekvátny pozemok vo vlastníctve obce.  Kúpa    

      (zámena) nehnuteľnosti bude predložená na  schválenie Obecnému zastupiteľstvu v   

      Nitrianskej  Blatnici ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok, ktorý  

      obec využíva ako zberné miesto v odpadovom hospodárstve obce.  Zámer previesť   

      majetok takýmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním  

      prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej  

      stránke, pričom tento  zámer musí byť zdôvodnený počas celej tejto doby. 

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 



 

                                                            

17. júla 2020                                                                    

 

       Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 
Vyvesené dňa: 17.07.2020 

Zvesené dňa:  

 


