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Z Á P I S N I C A 

 

z 19. neplánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 12. júla 2018 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 

 19. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnica otvoril 

a viedol starosta obce,  Mgr. Michal Toman, 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 19. neplánované zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, na ktorom Vás všetkých srdečne vítam. 

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 9 poslancov, to znamená, 

že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 1 - Patrik Krajčík - PN     

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného neplánovaného 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Predkladám návrh programu 

dnešného rokovania uvedeného v pozvánke, ktorú ste obdŕžali písomne spolu s materiálmi na 

dnešné rokovanie. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie  

      2.   Návrh žiadosti o poskytnutie investičného úveru SAMOSPRÁVA od VÚB, a.s.      

            na spolufinancovanie investičnej akcie obce - Zvyšovanie energetickej   

            účinnosti objektu školského klubu a ŠJ v obci Nitrianska Blatnica  

      3.   Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica „Rekonštrukcia verejného  

            osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica výmenou svietidiel za energeticky  

            úspornejšie formou financovania zo strany kontraktora“  

      4.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      5.   Záver   

 

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 8 

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 vytvorenie návrhovej 

komisie, ktorá v prípade potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. 

Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica v tomto 

zložení: 

predseda komisie – RNDr. Eduard Kollár 

    členovia návrhovej komisie – Alena Stančeková 

         Mária Hlohovská 
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starosta – má niekto z radov poslancov Obecného zastupiteľstva pripomienky alebo 

pozmeňujúce návrhy k zloženiu návrhovej komisie? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať 

o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená a žiadam jej predsedu a členov, aby 

v prípade potreby začali svoju činnosť.   

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia určujem: 

1. Michal Socha 

2. Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslanec Socha a p. poslankyňa Ing. Pátrovičová boli zvolení za 

overovateľov zápisnice z 19. neplánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 17/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda komisie – RNDr. Eduard Kollár 

    členovia návrhovej komisie – Alena Stančeková 

         Mária Hlohovská 

 

 

2. za overovateľov zápisnice z  19. neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v   

Nitrianskej Blatnicizo dňa 12. júla 2018 poslancov:   

 -  Michal Socha 

 -  Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

 

starosta - Teraz pristúpime k 2. bodu programu – Návrh žiadosti o poskytnutie 

investičného úveru SAMOSPRÁVA od VÚB, a.s. na spolufinancovanie investičnej akcie 

obce - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu a ŠJ v obci Nitrianska 

Blatnica  

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám vám návrh na schválenie žiadosti obce 

Nitrianska Blatnica o poskytnutie investičného úveru SAMOSPRÁVA od VÚB, a.s. na 

spolufinancovanie investičnej akcie obce - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu 

školského klubu v obci Nitrianska Blatnica. Projekt bude financovaný  Environmentálnym 

fondom vo výške 100 000,-€. Spoluúčasť obce je vo výške 5% - 5 263,13 €. Celková výška 

stavebných nákladov projektu je 156 044,33 €, čo znamená, že cca 56 000,-€ musíme 

prefinancovať z vlastných zdrojov.  

  Lehota výstavby je do 30.11.2018. 
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starosta – otváram rozpravu k tomuto bodu, prosím hláste sa , aby som mohol uzavrieť 

zoznam prihlásených. 

V rozprave sa poslanci informovali o zabezpečení realizácie stavby, priebehu VO a navrhli 

potrebu zabezpečenia stavebného dozoru.  

starosta – Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy k navrhovaním odporúčaniam do uznesenia, 

budeme hlasovať o uznesení ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Kto je za? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 18/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a) s ú h l a s í  

 

      1.   S prijatím úveru od VÚB, a. s. vo výške 60 000,- €  na spolufinancovanie investičnej   

            akcie obce - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu   v obci    

            Nitrianska Blatnica 

  

     2.   So zabezpečením záväzku – ručením úveru od VÚB, a. s. blankozmenkou obce  

           Nitrianska Blatnica spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

              

b) p o v e r u j e 

  

1. Starostu obce Nitrianska Blatnica Mgr. Michala Tomana podpísaním blankozmenky. 

 

 

3. bodom neplánovaného zasadnutia je Návrh investičného zámeru obce Nitrianska 

Blatnica „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica výmenou 

svietidiel za energeticky úspornejšie formou financovania zo strany kontraktora“ 
  

Cenová ponuka Rekonštrukcie verejného osvetlenia s výmenou svietidiel za energeticky 

úspornejšie v samospráve Nitrianska Blatnica formou financovania zo strany 

kontraktora 

 

ELEKTRO DEMAR Plus s.r.o. , Továrenská č.3 , 943 03 Štúrovo , IČO: 44 602 570  
Tel. +421 917129514, www.elektrodemar.sk e-mail: svietidla@elektrodemar.sk  
 

 - rekonštrukcia zabezpečená formou zmluvy na 10 rokov so zabezpečeným kompletným 

financovaním, ktoré nenaruší úverovú angažovanosť obce  

- rekonštrukcia sa bude financovať z ušetrených prostriedkov za platbu za elektrickú energiu a 

údržbu tak, že obec bude platiť cenu súčasnej fakturácie za elektrickú energiu a údržbu, v 

ktorej prvá časť cca 2o-40% podľa úspory bude nová cena za elektricku energiu a druhá časť 

splátka zmluvy, súčet týchto dvoch platieb neprekročí sumu doteraz platenú za elektrickú 

energiu  

- 10 rokov záručný servis, údržba  
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- 15 rokov záruka na svietidlá garantovaná výrobcom  

 

Trvanie zmluvy  
- 10 rokov od podpisu zmluvy  

Platobné podmienky  
- Ročná splátka 7 848 EURO s DPH 
 
Cenová ponuka  
Stavba: Modernizacia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica  
Objekt: VO Nitrianska Blatnica  
Časť: Elektroinštalácia VO  

Objednávateľ:  Spracoval:  
Zhotoviteľ: ELEKTRO DEMAR Plus s.r.o., Továrenská 
3, 943 03 Štúrovo  

Dátum: 21.06.2018  

P.Č.  Kód položky  Popis  MJ  Množstvo  Cena jed. v €  Cena celkom 
v €  

1  2  3  4  5  6  7  
M  Dodávka mateiálu  

1  MONTAZ  svietidlo 
VOLTANA 1 
30W/8LED/51
02  

ks  25,00  10,00  250,00  

2  MATERIAL  svietidlo 
VOLTANA 1 
30W/8LED/51
02  

ks  25,00  180,00  4 500,00  

3  MONTAZ  svietidlo 
VOLTANA 1 
20W/8LED/51
02  

ks  200,00  10,00  2000,00  

4  MATERIAL  svietidlo 
VOLTANA 1 
20W/8LED/51
02  

ks  200,00  180,00  36 000,00  

5  MONTAZ  demontáž 
svietidlo  

ks  225,00  15,00  3375,00  

Celkom  46 125,00  
OST  Ostatné  

1  FIN  Náklady na 
financovanie  

súb.  1,00  19 275,00  19 275,00  

Celkom  19 275,00  
Celkom bez DPH v EURO  65 400,00  
Celkom s DPH v EURO  78 480,00  

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 

15.06.2018 

 

 

2) Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie 

ponúk: 

 

 

Por. 

č. 

Obchodné meno, sídlo 

1. Infralux s.r.o., Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava 

2. ELEKTRO DEMAR Plus s.r.o., Továrenská 3, 943 03 Štúrovo  

3. SABO s.r.o. Šumavská 36, 821 08, Bratislava 

3) Termín predkladania ponúk: 

29.06.2018 
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4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. 

č. 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 

bez DPH/s DPH 

1. Infralux s.r.o., Františkánske námestie 7, 

811 01 Bratislava 
88 341,- €/106 010,-€ 

2. ELEKTRO DEMAR Plus s.r.o., Továrenská 

3, 943 03 Štúrovo 

65 400,-€/78 480,- € 

3. SABO s.r.o. Šumavská 36, 821 08, 

Bratislava 
82 042,- €/ 98 450,- € 

5) Vyhodnocovanie ponúk: 

Dňa 29.06.2018 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky 

boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk 

Obce Nitrianska Blatnica zo dňa 15.06.2018  

  

6) Zoznam vylúčených uchádzačov: 0 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 

bez DPH/s DPH 

ELEKTRO DEMAR Plus s.r.o., Továrenská 

3, 943 03 Štúrovo 

65 400,-€/78 480,- € 

Odôvodnenie: 

Cenová ponuka úspešného uchádzača obsahuje najnižšiu cenu v € bez DPH za realizáciu diela 

a spĺňa všetky požiadavky výzvy. 

Zapísal: Mgr. Michal Toman – starosta obce 

Dátum: 29.06.2018  

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Do rozpravy sa nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli žiadne 

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy k navrhovaním odporúčaniam do uznesenia, budeme 

hlasovať o uznesení ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Kto je za? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 19/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a) s c h v a ľ u j e 

1. uzatvorenie Koncesnej zmluvy o modernizácií verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe 

zariadení verejného osvetlenia obce Nitrianska Blatnica so spoločnosťou: 

  

Obchodné meno: ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o. 

Sídlo:   Továrenská 3, 943 03 Štúrovo   

IČO:   44 602 570    

DIČ:   2022752424    

IČ DPH:  SK2022752424  

E-mail:  info@elektrodemar.sk    
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Zapísaný:           Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro , vložka číslo: 23895/N   

na základe ponuky spoločnosti (Zmluva tvorí prílohu uznesenia),  

             

b ) p o v e r u j e 

  

1. Starostu obce Nitrianska Blatnica Mgr. Michala Tomana uzatvoriť Zmluvu v súlade 

s bodom a) tohto uznesenia 
                       

                                                                                 Termín: do 18.7.2018  

 

 

 

4. bodom rokovania je bod rôzne. V tomto bode Vám predkladám na prerokovanie   

nasledujúce materiály: 

1. Návrh na určenie min. 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie   

    starostu obce Nitrianska Blatnica 

2. Návrh na určenie počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby  do orgánov    

    samosprávy obcí 10. novembra 2018 

3. Rozpočtové opatrenia č. 27 – 35/2018  

4. Správa z kontroly 

5. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk – ŠKD 

6. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – detské ihrisko 

7. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018 – Úrad vlády 

8. Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR 

9. Prehľad termínov po vyhlásení komunálnych volieb predsedom NR SR 

10. Návrh na schválenie počtu otváraných tried v ŠR 2018/2019 

 

 

Mestám a obciam pribudla  povinnosť, ktorá je určená "nepriamo" v zákone č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kde v § 11 ods. 4 písm. i) je určená   

kompetencia obecného zastupiteľstva  , a to určiť 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu (t.j. určiť veľkosť úväzku starostu). Aj keď sa 

táto povinnosť neurčuje v zákone o voľbách do orgánov územnej samosprávy, tak je takto 

nepriamo určená v zákone o obecnom zriadení. Popri tom platí aj iná povinnosť  - určiť 90 

dní pred voľbami počet poslancov zastupiteľstva.  

Keďže komunálne voľby budú 10.11.2018, tak do 12.8.2018 je potrebné, aby dovtedy  obecné 

zastupiteľstvo  určilo tento rozsah úväzku starostu. Týka sa to aj každého starostu obce i 

primátora mesta, aj keď tu je pravdepodobnosť, že nebude primátor mesta na "100 % úväzok" 

asi nereálna, ale je to v rukách zastupiteľstva.  

Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo svojim uznesením najneskôr 65 dní pred dňom 

konania volieb určí počet poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode 

utvorenom pre celú obec,  alebo sa utvoria viacmandátové volebné obvody. V obci, v ktorej sa 

má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod. Pre voľby 

starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 

Na základe § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred 

voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  Obec Nitrianska Blatnica mala 

k 31.12.2017 podľa štatistických údajov 1.231 obyvateľov. Podľa ods. 3 písmeno d) zák. 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa určuje rozmedzie počtu 
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poslancov obecného zastupiteľstva v obciach od 1.001 do 3.000 obyvateľov od najmenej 7 po 

najviac 9 poslancov.    

Na základe uvedeného Vám navrhujem určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce Nitrianska 

Blatnica pre nasledujúce volebné obdobie na plný úväzok, t.j. 1,0 a určiť,   že Obecné   

zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 

jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

 

V diskusii poslanci prerokovali predložené návrhy, zápisnice a zmluvy a vyjadrili sa 

i k aktuálnym problémom obce,  predovšetkým  problematike   zabezpečenia   rekonštrukcie 

verejného osvetlenia a budov ZŠ s MŠ.   

 

starosta – Keďže neodzneli žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy do návrhu 

uznesenia, budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 8  

Kto je proti? -  0 

Zdržal sa niekto hlasovania? -  0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 20/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

a)  u r č u j e 

1)  v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení rozsah výkonu funkcie starostu obce Nitrianska Blatnica pre nasledujúce volebné 

obdobie na plný úväzok, t. j. 1,0 

2)  v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pre 

nasledujúce volebné obdobie 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode 

utvorenom pre celú obec.  

b)  s c h v a ľ u j e 

1)  Rozpočtové opatrenia obce č. 27 – 35/2018   

2)  Navrhnutý počet otváraných tried v ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica v ŠR 2018/2019  

 

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

 

1. Správu z kontroly VO – stavebné práce MŠ Nitrianska Blatnica 

5. Zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk – stavebné práce ŠKD 

6. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk – detské ihrisko 

7. Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018 – Úrad vlády 

8. Zmluvu o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR 

9. Prehľad termínov po vyhlásení komunálnych volieb predsedom NR SR 
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4. bod  

Záver      

 

starosta – schválením uznesenia v bode rôzne sme vyčerpali program mimoriadneho 

zasadnutia. Viac bodov programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, 

že sme ukončili 19. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 

Ďakujem Vám za účasť a prajem vám príjemný večer.  

 

 

V Nitrianskej Blatnici 13.07.2018 

Zapísala : Renáta Švajcová 

 

 

 

 

                   Mgr. Michal Toman 

                                               starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Michal Socha                                                     ....................................... 

 

 

Ing. Dagmar Pátrovičová                                              .......................................
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