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Z Á P I S N I C A 

 

z  8. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, konaného 

dňa 16. júla 2020 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   8. plánované  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 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 8. plánované zasadnutie Obecného 

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

prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 8 poslancov, to znamená, že 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci:   1 – M. Hlohovská - PN      

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného plánovaného 

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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

3. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce na rok 2020 

4. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2020 

5. Návrh aktualizácie „Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska   

Blatnica“ 

6. Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na vybudovanie vodozádržných 

opatrení v historickom parku obce  

7. Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na vybudovanie preventívnych 

opatrení na ochranu pred povodňami realizovaných mimo potoka Blatnica   

8. Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na vybudovanie denného 

stacionáru zrekonštruovaním budovy bývalej ľudovej školy  

9.   Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia kultúrnych podujatí   

      počas letného obdobia 

    10.   Rôzne, interpelácie poslancov  

    11.   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. 
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Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej komisie, 

ktorá podľa potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. Odporúčam ju 

zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica v tomto zložení: 

predseda návrhovej komisie –  Ing. Dagmar Pátrovičová 

 členovia návrhovej komisie –           Patrik Krajčík 

                                                           Milan Socha  

             

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 plánovaného zasadnutia určujem: 

      1.   Alena Stančeková 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

 

Konštatujem, že p. poslankyňa Alena Stančeková a p. poslanec RNDr. Eduard Kollár 

boli zvolení za overovateľov zápisnice z  8. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej 

Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 16/2020 v znení: 

 

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 

 

Ďalej si dovolím požiadať   p. poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú a p. poslankyňu M. Hlohovskú 

ako overovateľov zápisnice zo  7. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Nitrianskej Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

p. Ing. D. Pátrovičová –  vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som 

podpísala. Je napísaná v súlade s priebehom rokovania. Ďakujem. 
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starosta - Teraz pristúpime k 2. bodu programu – kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí OZ– prosím HK obce, p. Janku Prekopovú,   aby Vás 

v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

p. J. Prekopová : Uznesenia č. 7 - 15/2020 zo   7. plánovaného zasadnutia OZ   sú splnené, 

alebo sa plnia v súlade so stanoveným termínom.  

 starosta - Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 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. 17/2020 v znení: 

 

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   

 

3. bodom programu je Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 

2020 (mat. č. 37) 

  

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

predkladám  obecnému zastupiteľstvu návrh na 2. úpravu rozpočtu na rok 2020 v tomto znení: 
 

Príjmová časť rozpočtu: 

Položka 111 Daň z príjmov fyzických osôb, teda podielové dane od štátu boli 

rozpočtované vo výške 518.797 €. V súvislosti s pandémiou COVID došlo k poklesu HDP, čím 

došlo aj k zníženiu odvodu z výnosu dane pre obce. Rozpočet sa upravuje podľa poslednej 

zverejnenej prognózy z apríla 2020 na výšku 502.689 €. Aký ďalší dopad bude mať táto situácia 

na ekonomiku štátu a tým aj podielové dane nie je známe, predpokladáme, že rozpočet sa bude 

naďalej musieť v tejto položke upravovať. 

Položka 223 Poplatky a platby sú rozpočtované vo výške 8.920 €, navýšenie je na 

9.176 €, rozpočet sa navyšuje v položke poplatku za hrobové miesto. 

Položka 312 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočet sa navrhuje upraviť na 

výšku 437.712 €. Jedná Na uvedenej položke došlo k nasledovným zmenám: 

1. Zníženie o sumu 3.750 €- dotácia bola vrátená  z dôvodu zrušenia v súvislosti 

s uzatvorením škôl. 

2. Zvýšenie o sumu 2.870 € na projekt Pracuj v škole. 

3. Zvýšenie o sumu 300 €  na sociálne znevýhodnené prostredie. 

4. Zvýšenie o sumu 1.935 € dotácia na stravovanie. 

5. Zvýšenie o sumu 3.000 € - dotácia na DHZ. 

Úpravy boli zároveň zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu. 

Kapitálové príjmy  

Rozpočet sa upravuje o 10.000 €, jedná sa o dodatok dotácie na riešenie havarijného 

stavu  základnej školy. 

Príjmové finančné operácie   

V prvej úprave boli do finančných operácií zapracované dotácie, ktoré obec prijala 

v roku 2019 a to dotácie na havarijný stav elektroinštalácie ZŠ vo výške 57.000 eur a 5.000 eur 
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na projekt Prevencia kriminality. V 2. úprave sa zapracováva zostatok dotácie na stravu z roku 

2019 vo výške 7.873 €. 

Výdavková časť rozpočtu: 

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu dochádza k týmto úpravám:  

Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány – rozpočet sa navyšuje o sumu 12.538 eur. 

Prostriedky sa navyšujú na položke energie – plyn, interiérové vybavenie o položku 3.500 €- 

táto položka je preklopená z kapitálových výdavkov. Ďalej dochádza k zmene na položke  

predplatné, navýšenie je aj položke servis a údržba vozového parku.  

Kapitola Všeobecné verejné služby sa upravuje na výšku 574 €. Jedná sa o výdavky 

za vykonanie volieb do NR SR. 

Kapitola Ochrana pred požiarmi 

Kapitola sa navyšuje o 3.000 €, jedná sa o výdavky súvisiace s prijatou dotáciou na 

DHZ. 

Kapitola Cestná doprava 

Výdavky sa znižujú  na sumu 438 €. 

Kapitola Nakladanie s odpadmi 

Výdavky v kapitole sa znižujú o 3.133 € (nákup smetných nádob,  služby).  

Kapitola Nakladanie s odpadovými vodami  

Kapitola sa upravuje v položke všeobecný materiál a prepravné z dôvodu zmeny 

v spôsobe vývozu a likvidácie odpadových vôd. Tieto výdavky sú následné hradené od 

prijímateľov tejto služby. 

Kapitola Rozvoj bývania 

Navyšuje sa z dôvodu vyššie spomínanej zmeny vývozu odpadových vôd. Navýšenie je 

vo výške 4.000 €. 

Kapitola Ochrana verejného zdravia 

Výdavky súvisia s opatreniami, ktoré musela obec vykonať v súvislosti s pandémiou 

COVID. Z uvedených výdavkov boli zakúpené rúška pre každého obyvateľa obce, dezinfekčné 

prostriedky do budov vo vlastníctve obce. 

Kapitola Rekreačné a športové služby 

Navýšenie rozpočtu súvisí s mzdovými nákladmi na hospodára OFK. 

Kapitola kultúrne služby 

Do rozpočtu sa zapracovalo zakúpenie publikácií. 

Kapitola Vysielacie a vydavateľské služby 

Dorozpočtované boli výdavky vo výške 766 €, ktoré súvisia s miestnym rozhlasom. 

Kapitola Náboženské a iné spoločenské služby 

Výdavky sa v druhej úprave znižujú 400 €. 

Kapitola Vzdelávanie  

Rozpočet sa upravuje o položky, ktoré sú spomínané v časti príjmovej. Zároveň sa 

rozpočet navyšuje o sumu 17.455 €, v čom sú už vynaložené výdavky vo výške 2.100 € na 

údržbu školských zariadení a vo výške 15.000 € sa navrhujú do rozpočtu zapracovať výdavky 

na vymaľovanie priestorov školy po ukončení prác na rekonštrukcii elektroinštalácie. Zároveň 

sa znižuje položka na originálne kompetencie o 6.000 € v súvislosti s uzatvorením škôlky, 

družiny a jedálne. (80 %) 

Kapitola Staroba 

Navyšuje sa o sumu 300 € za služby spojené s prepravou. 

Kapitálové výdavky 

Kapitola Rozvoj obcí - do rozpočtu boli zapracované výdavky na zakúpenie 

krovinorezov. 

Kapitola Vzdelávanie - upravuje sa rozpočet na prístrešok ŠKD o 735 €, rozpočet na 

havarijný stav elektroinštalácie o 10.000 €. 
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Výdavkové finančné operácie 

Do rozpočtu bol zapracovaný odvod nevyčerpanej dotácie za stravu za rok 2019 vo 

výške 7.873 €. 

 

Bilancia II. úpravy rozpočtu je nasledovná : 

 I. úprava 

Bežné príjmy 1.214.083 

Kapitálové príjmy 10.000 

Príjmové finančné operácie 69.873 

Príjmy spolu 1.293.956 

Bežné výdavky 1.136.058 

Kapitálové výdavky 80.715 

Výdavkové finančné operácie 74.206 

Výdavky spolu 1.290.979 

 +Prebytok / - Schodok rozpočtu 2.977 

 

  

 

Úprava rozpočtu je spracovaná v zmysle " Smernice o pravidlách rozpočtového procesu obce 

Nitrianska Blatnica".   

  

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

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala 2. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

Ďalej prosím predsedníčku  Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu p. 

poslankyňu A. Stančekovú, aby Vás zoznámila so stanoviskom komisie k predloženému 

návrhu: 

p. A. Stančeková  – Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 2. úpravu rozpočtu obce Nitrianska 

Blatnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu.  

  

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. 18/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

s c h v a ľ u j e   
2. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2020 (mat.č.37) 
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4. bodom programu je   Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2020 (mat. č.38) 
 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec Nitrianska 

Blatnica zostavila rozpočet na rok 2020 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 je zostavený a schválený ako 

prebytkový. 

 Obec pri vedení účtovníctva postupuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov,  v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení ďalších opatrení.  

Rozpočet obce Nitrianska Blatnica bol schválený na 5. zasadaní Obecného zastupiteľstva  

Nitrianska Blatnica dňa 21. novembra 2019 uznesením č. 27/2019.  

 Schválený rozpočet bol upravovaný do 31.5.2020 jedenkrát úpravou č. I., ktorá bola 

schválená na 7. zasadaní OZ dňa 30. apríla 2020 uznesením č. 10/2020. 

Predkladaný materiál sprehľadňuje a dokumentuje stav hospodárenia obce Nitrianska 

Blatnica vyjadrených v tabuľkovej forme príjmov a výdavkov v znení funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie príjmov a výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020 a jeho 

jednotlivých úprav a súčasne podľa skutkového stavu k 31. máju 2020. Textová časť obsahuje 

hlavné okruhy príjmov a výdajov, spôsob ich tvorby, ako aj účely použitia. Hodnotenie 

rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov.  

Hlavný zdrojom príjmu obce je v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  výnos dane 

z príjmov fyzických osôb. Ďalším zdrojom je príjem z miestnych daní v zmysle zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daň za jadrové zariadenie, príjmy z prenájmu 

nehnuteľného majetku a príjmy z prenájmu prostriedkov ako i iné poplatky v zmysle prijatých 

všeobecne-záväzných nariadení obce. 

Výdavky schváleného rozpočtu obce zahŕňajú výdavky potrebné na zabezpečenie 

plynulého chodu obce, výdavky na krytie prenesených a originálnych kompetencií obcí 

v zmysle zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. 

 

K 31.5.2020 obec dosiahla celkové príjmy vo výške 553.794,69 €, čo predstavuje plnenie 

rozpočtu vo výške 54 %.  Všetky rozpočtované príjmy sa k 31.5.2020 plnia priebežne, 

k prekročeniu došlo len v bežných príjmoch  v položke 292 ostatné príjmy, kde boli zaúčtované 

došlé preplatky zdravotných poisťovní a preplatky energií.  

 V časti kapitálových príjmoch je na položke 322 zaúčtovaný príjem dotácie vo výške 

10.000 € na dofinancovanie havarijného stavu elektroinštalácie v budove základnej školy. 

 V príjmových finančných operáciách bola zapracovaná dotácia na havarijný stav 

elektroinštalácie základnej školy a dotácia na kamerový systém, ktoré obec prijala na bankové 

účty v roku 2019. 
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 Výdavky k 31.5.2020 sú vo výške 249.731,39 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 42  

%. Plnenie kapitálového rozpočtu je za I. polrok vo výške 12 %,  naplnenie kapitálových 

výdavkov sa plní priebežne.  

 Vo výdavkových finančných operáciách je zaúčtovaná nespotrebovaná dotácia na 

podporu stravovania, ktorú bola obec povinná odviesť späť. 
 Vo výdavkovej časti rozpočtu došlo k financovaniu výdavkov, ktoré neboli v rozpočte 

zahrnuté a tieto ako aj rozpočtové položky, ktoré boli prekročené budú zapracované v najbližšej 

úprave rozpočtu. 

 Hodnotiaca správa obsahuje rozpočet, úpravu rozpočtu a plnenie k 31.5.2020 bez 

údajov rozpočtovej organizácie Základná škola Nitrianska Blatnica, nakoľko tieto neboli ku 

dňu zostavovania správy k dispozícií v požadovanom rozsahu. 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých príjmoch a výdavkoch sú v predloženom dokumente. 

Dokument má informatívny charakter a obecné zastupiteľstvo ho len berie na vedomie.  

  

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa do rozpravy k tomuto bodu, aby som mohol 

uzavrieť zoznam prihlásených. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu 

obce p. poslanca J. Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k hospodáreniu obce za 

I. polrok 2020. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Rozbor hospodárenia za I. polrok 2020   a odporúča ho 

obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.  

 starosta: Prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu, 

p. Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

Pani A. Stančeková: Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2020 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor hospodárenia za I. polrok  bol vykonaný 

v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. z. vyjadruje verne vo všetkých súvislostiach 

finančnú situáciu obce Nitrianska Blatnica k 30.05.2020. Komisia navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu zobrať hospodárenie obce za I. polrok 2020 na vedomie. 

  

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

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, 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. 19/2020 v znení:  

 

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   

 

5. bodom programu je Návrh na aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska Blatnica“  

(mat. č. 39 - elektronicky)   
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Ministerstvo životného prostredia ustanovilo vyhláškou č. 261/2010 Z. z. z 28. mája 2010 

podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania v zmysle zákona č. 

7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 

Vyhláška upravuje náležitosti obsahu povodňového plánu zabezpečovacích prác 

a povodňového plánu záchranných prác.  

Povodňové plány sa predkladajú na vyjadrenie a pripomienkovanie správcom vodných 

tokov, ak súvisia so stavebnými prácami aj špeciálnemu stavebnému úradu.  

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vypracúvajú a aktualizujú povodňové 

plány podľa potreby a predkladajú ich obci. 

Obec predkladá aktualizácie povodňového plánu obce každoročne do 31. augusta 

okresnému úradu, okresný úrad do 30. septembra predkladá povodňový plán okresu okresnému 

úradu v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja do 30. novembra každoročne zostavuje 

povodňový plán kraja.  

  

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, 

zástupcu starostu p.   J. Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému 

návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska 

Blatnica“   a navrhuje ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

starosta - Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. 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. 20/2020 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

s c h v a ľ u j e 
Aktualizáciu „Povodňového plánu obce Nitrianska Blatnica“  (mat. č. 39)   

 

6. bodom programu je Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na 

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

  

Ministerstvo ŽP SR vyhlásilo v apríli tohto  roku opätovnú výzvu na Vodozádržné opatrenia 

v urbanizovanej krajine, čiže v intraviláne obcí a miest.  

Operačný program : Kvalita životného prostredia  
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62  

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami  

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy  

Typ výzvy: Otvorená  

Fond: Kohézny fond  

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR (riadiaci orgán)  

Dátum vyhlásenia: 27. 04. 2020  

Dátum uzávierky: Uzávierka najbližšieho kola 31.8.2020, následne v intervale 4 mesiacov až do 

vyčerpania alokácie  

Alokácia: 10 mil. EUR  

Výška NFP: Minimálne 25 000 EUR  
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Oprávnené územie:  

• Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky 

(celý región NUTS I), s výnimkou mestských oblastí uvedených v prílohe 1 Príručky pre 

žiadateľa, ktoré sú podporené prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného 

programu.  

Výška OV: Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie 

nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať 

aj viacero vodozádržných opatrení.  

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.  

Spolufinancovanie:  
• 5 % ostatné subjekty verejnej správy, subjekty územnej samosprávy, združenia s výlučnou 

účasťou obcí, združenia fyzických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 

služby  

 

Oprávnení žiadatelia:  
• Subjekty verejnej správy:  

• - ústredné orgány štátnej správy,  

• - štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,  

• - ostatné subjekty verejnej správy,  

• - obce a vyššie územné celky,  

• - rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom,  

• - združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré majú v registri organizácii evidované 

vlastníctvo ako „vlastníctvo územnej samosprávy“,  

• Združenia právnických osôb  

• Združenia fyzických osôb alebo združenia fyzických a právnických osôb,  

• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vrátane cirkví a náboženských 

spoločností.  

 

Oprávnené aktivity:  
C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine  
Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom 

zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo 

forme sucha a letných horúčav:  

• budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, 

zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,  

.  budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo 

nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie 

zelene,  

• budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, 

vsakovacích pásov, infiltračných priekop,  

• realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,  

• realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný 

konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),  

• náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné 

zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade 

plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné 

priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar 
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zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími 

tvárnicami).  

• výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový 

povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou 

podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,  

• podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.  

 

V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z 

vodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku.  

Ďalšie podmienky:  
• Žiadateľ je povinný mať ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP vyhlásené verejné 

obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu, s výnimkou podlimitných zákaziek na 

dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať 

prostredníctvom elektronického trhoviska, zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o 

VO, zákaziek, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle § 1 zákona o VO.  

• Pozemky a stavby, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo vlastníctve žiadateľa 

alebo v správe žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na 

základe ktorého je oprávnený ich užívať. Budovy, na ktorých dochádza k realizácii projektu, 

musia byť vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa.  

• Žiadateľ musí disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu, vrátane príslušnej 

projektovej dokumentácie (ak relevantné).  

 

Oprávnené výdavky:  
• stavebné práce;  

• prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie PD, prieskumné práce, zameriavacie 

práce;  

• stavebný dozor;  

• nákup nadzemnej/podzemnej nádrže na zadržiavanie zrážkovej vody;  

• nákup mobiliáru (napr. lavičiek a odpadkových košov, avšak s výnimkou informačných a 

reklamných tabúľ) a prvkov drobnej architektúry (napr. altánok, fontána) do verejných priestorov 

vo výške maximálne 5 % celkových oprávnených výdavkov príslušného vodozádržného 

opatrenia;  

• nákup pozemkov;  

• nákup náradia, vrátane príslušenstva (napr. záhradné pracovné náradie, motorová píla, 

krovinorez, vŕtačka s príklepom, uhlová brúska/karbobrúska, búracie kladivo a pod.), 

používaného zamestnancami prijímateľa pri činnostiach vykonávaných v projekte;  

• nákup materiálu (napr. sada vrtákov, sada rezných/brúsnych kotúčov, sada sekáčov a pod.) 

používaného zamestnancami prijímateľa pri činnostiach vykonávaných v projekte;  

• nákup materiálu (napr. zemina a osivo, sadenice drevín, stavebný a inštalačný materiál a pod.) za 

účelom realizácie/vytvorenia vodozádržných opatrení;  

• realizácia vodozádržných prvkov zelenej infraštruktúry (napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, 

vsakovacie pásy, infiltračné priekopy, sadovnícka činnosť a pod.), ktoré sú nestavebného 

charakteru;  

• prieskumné, projektové a geodetické práce nesúvisiace s výstavbou;  

• služby súvisiace s riadením projektu - externé (nepriame výdavky), poskytované v rámci 

pracovnej pozície Projektový manažér - externý,  

• mzda, resp. odmena za prácu bezprostredne súvisiacu s realizáciou HAP;  
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• mzda, resp. odmena za prácu bezprostredne súvisiacu s riadením projektu - interné (nepriame 

výdavky), vykonanú v rámci pracovnej pozície Projektový manažér – interný;  

 

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

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca Jozefa Hudečka, 

aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

p. J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie RR, výstavby a ŽP, p. Ing. Igora Slávika, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 p. Ing. I. Slávik – Komisia RR, V a ŽP prerokovala  navrhovaný investičný zámer  a odporúča 

ho schváliť. 

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

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, 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. 21/2020 v znení:  

 

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.   
 

7. bodom programu je Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na 

vybudovanie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami realizovaných mimo 

potoka Blatnica  (mat. č. 41)  

  

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov 

 

Predmet podpory 

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

Operačné programy 

 Kvalita životného prostredia 

Oprávnenosť žiadateľa 

 Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie 



 12 

 Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu vodných tokov a 

vodných stavieb 

 Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a 

príspevkové organizácie 

 Združenia fyzických alebo právnických osôb 

 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

 Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného 

zákonníka 

Územné obmedzenie 

 Oprávnené miesto realizácie projektu - celé územie SR, pričom účinok opatrenia sa 

preukazuje v geografických oblastiach, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové 

riziká, alebo možno predpokladať, že ich výskyt je pravdepodobný, a to v súlade s plánmi 

manažmentu povodňového rizika, ktoré tvoria súčasť plánov manažmentu povodí Dunaja a 

Visly. 

Podporované (oprávnené) aktivity 

Predmetom podpory budú opatrenia ako napr.: 

 zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia; 

 zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb; 

 vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop), ktoré predstavujú vodné stavby 

na ochranu pred povodňami podľa § 52 ods. 1 písm. b) vodného zákona15 odvádzajúcich 

zachytený povrchový odtok na vhodné územia. 

Navrhované opatrenia musia spĺňať nasledovné podmienky: 

 sú v súlade s čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode, 

 účinnosť opatrení v rámci projektu sa prejaví minimálne na znížení Q100 o 0,8 % v príslušnej 

geografickej oblasti v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika, pričom realizáciou 

daného opatrenia bude ochránený aspoň 1 obyvateľ v príslušnej geografickej oblasti v súlade 

s plánmi manažmentu povodňového rizika. 

V prípade, ak navrhované opatrenia zahŕňajú viac geografických oblastí, vyššie uvedená 

podmienka musí byť splnená pre každú z nich. 

Projekty, ktoré v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP nepreukážu, že realizáciou navrhovaných 

opatrení protipovodňovej ochrany dôjde k ochrane aspoň 1 obyvateľa, nie sú 

oprávnené. 

Oprávnené nie sú projekty na podporu aktivít v lesoch zameraných na výstavbu a 

rekonštrukciu technických diel pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi a 

budovanie objektov protipovodňovej ochrany nevyžadujúcich stavebné povolenie (napr. 

drobné prekladané drevené hrádzky alebo sypané kamenné hrádzky na lesných pozemkoch 

zabezpečujúce záchyt splavenín, udržanie vody v krajine, resp. spomalenie jej odtoku). 

 

Oprávnené nie sú projekty zamerané na revitalizáciu lesnej pôdy po extenzívnej ťažobnej 

činnosti, a to z dôvodu, že v zmysle § 24 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch je 

obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný pri sústreďovaní, preprave a 
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uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy okolitých stromov, lesných 

ciest a vodných tokov a po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo 

odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, 

najmä vodnou eróziou. 

Dĺžka realizácie projektu 

 nie je obmedzená 

Forma podpory 

 nenávratný finančný príspevok (dotácia) 

Podporované oblasti 

 Miestny rozvoj 

 Ochrana pred povodňami 

Typ žiadateľa a výška podpory 

 štátny podnik 

 samospráva 

 príspevkové a rozpočtové organizácie 

Aktualizácia sa týka uzávierky hodnotiacich kôl v r. 2020, ktoré budú 17.8., 15.10. a 15.12. 

2020. 
 O pre OP KŽP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „výzva") v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

alebo na základe rozhodnutia RO pre OP KŽP, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu  zo 

strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na 

webovom sídle www.op-kzp.sk. 

Oprávnené výdavky 

- stavebné práce 

- nákup stavieb 

- prípravná a projektová dokumentácia 

- stavebný dozor 

- odborný autorský dohľad 

- nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

- nákup pozemkov/lesov 

- vytváranie, obnova a doplnenie remízok a iných drevinových porastov v nezalesnenej 

krajine 

- nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

- materiál 

- palivo ako zdroj energie 

- pohonné hmoty, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny a LPG plyny 

- tuzemské/zahraničné8 cestovné náhrady 

- nájom budov, objektov, pozemkov a lesov 

- nájom prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

materiálu 

- nájom dopravných prostriedkov 

- náklady na publicitu projektu 

- výdavky na štúdie, analýzy, výpočty, odborné správy, všetky druhy posudkov (napr. 

znalecký alebo odborný posudok na určenie hodnoty stavby/pozemku, na ktorom má byť 

projekt realizovaný), odborných vyjadrení 

- riadenie projektu - externé, interné 
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- správne poplatky 

- rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami 

 

Doplňujúce a špecifické informácie 

 Žiadateľ je povinný mať ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP v 

rámci administratívneho overenia vyhlásené verejné obstarávania na všetky oprávnené 

výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, 

dodanie tovaru, poskytnutie služieb). 

Ostatné informácie 

 RO pre OP KŽP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „výzva") v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

alebo na základe rozhodnutia RO pre OP KŽP, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu1 zo 

strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na 

webovom sídle www.op-kzp.sk. 

 

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

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca Jozefa Hudečka, 

aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

p. J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie RR, výstavby a ŽP, p. Ing. Igora Slávika, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 p. Ing. I. Slávik – Komisia RR, V a ŽP prerokovala  navrhovaný investičný zámer  a odporúča 

ho schváliť. 

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

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, 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. 22/2020 v znení:  

 

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 bude spresnená po 

spracovaní PD),   

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 



 15 

8. bodom programu je Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na 

vybudovanie denného stacionáru zrekonštruovaním budovy bývalej ľudovej školy  (mat. 

č. 42)  

MPaRR SR v súlade s Harmonogramom výziev na rok 2020 pripravuje vyhlásiť výzvu 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a 

existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 

zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27 Integrovaný 

regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)  

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska 

zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k 

sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na 

komunitné.  

Špecifický cieľ: 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia 

výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v 

zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o 

dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.  

Oprávnené aktivity: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov 

existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze, 

zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK 

vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na 

podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného 

rodinného prostredia, investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane 

motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK 

v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí, opatrenia na 

zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)  

Riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.1.1. 

časť B dvojkolový proces výberu projektov. V prípade neúčasti žiadateľa v prvom kole (vo 

výzve na predkladanie projektových zámerov – kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 

(ďalej len „výzva na predkladanie PZ“) a nevydanej hodnotiacej správy resp. oznámenia o 

zastavení posudzovania projektového zámeru bude žiadateľovi v prípade predloženia ŽoNFP 

v druhom kole zastavené konanie o žiadosti. 

Krátky opis projektu 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce odkázaných na pomoc 

inej osoby a sociálne služby  a zabezpečenie ich návratu a začlenenia do bežného života 

komunity, ktorá umožní ich plnohodnotný život. 

V rámci objektu bude vytvorených cca 15  miest pre klientov v dennom stacionári, kde   sa 

budú poskytovať všetky potrebné služby v zmysle zákona. 

Stravovanie pre klientov denného stacionára bude poskytované priamo v priestoroch 

stacionára. 

Očakávané výsledky súvisia s naplnením špecifických cieľov projektu, ktorými sú: 

1.  Výstavba denného stacionára poskytujúceho služby na komunitnej báze 

2.  Zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb na komunitnej báze 

3.  Zvýšenie rozsahu a kapacity poskytovaných sociálnych služieb obyvateľom obce   
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     a mikroregionu na  komunitnej báze 

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

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca Jozefa Hudečka, 

aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

p. J. Hudeček: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie RR, výstavby a ŽP, p. Ing. Igora Slávika, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 p. Ing. I. Slávik – Komisia RR, V a ŽP navrhovaný investičný zámer  a odporúča ho schváliť. 

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

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, 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. 23/2020 v znení:  

 

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 bude spresnená po  

    spracovaní PD),  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

9. bodom rokovania je  Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia 

kultúrnych podujatí počas letného obdobia (mat. č. 43) 

 

 

1. Názov projektu Kultúrne leto Nitrianska Blatnica 2020   

2. Termín realizácie projektu júl – september 2020 

3. Miesto realizácie projektu 

 

Rotunda sv. Juraja, park, kultúrny dom, námestie  

Nitrianska Blatnica 

4. Program: 

 

25.07.2020 

sobota 

turistický hudobno-duchovný 

program blatnického 

kultúrneho leta 

 

 

 

 

15,00 – Turistická sv. omša – amfiteáter pri Rotunde sv.   

              Juraja 

- celebruje blatnický farár Ján Kováč  

  

16,00 – Hudba z rotundy 

    - Koncert sláčikového kvarteta MUCHA QUARTET  

       v amfiteátri pri Rotunde sv. Juraja 
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29.08.2020  

sobota 

oslavy 76. výročia SNP a 93. 

výročia založenia DHZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2020 

piatok 

Pohodový program pre deti i 

dospelých  

 

                 

14.45      Zraz účastníkov osláv pred kultúrnym   

               domom 

15.00      Hymna SR   

15.05      Báseň  

15.10      Slávnostný príhovor 

15.15      Pietny akt kladenia venca 

15.20      Presun účastníkov osláv do parku 

15.30      Kultúrno – športový program 

                 - vystúpenie dychovej hudby BIELIČANKA   

                 - vystúpenie hudobnej skupiny NOVÁ   

                   STOPA 

                 - program pre deti 

                 - statické ukážky hasičskej techniky 

                 - nafukovací hrad 

                 - hasičská pena 

                 - trampolína 

 17,00     OFK Nitrianska Blatnica – OFK Koniarovce 

- 2. kolo VII. Liga OBFZ Topoľčany 

 

08,00 – „Deň detí 2020“–  kultúrno-športové dopoludnie 

               detí a žiakov ZŠ s MŠ  

  

 20,00 – Hodová tanečná zábava – hrá HS DISK 

      

 

Pre účastníkov podujatí bude na podujatiach zabezpečený pitný režim a občerstvenie. 

                                                                         

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

  Opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, p. zástupcu starostu J. Hudečka, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada a  Komisia pre školstvo, šport, mládež a kultúru prerokovala Návrh 

programu kultúrnych podujatí počas leta   a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

  

starosta - Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. 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. 24/2020 v znení:  

 

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) 
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10. bodom   je bod rôzne a interpelácie poslancov. V tomto bode Vás najskôr zoznámim 

s rozpočtovými opatreniami obce od posledného zasadnutia OZ a potom Vám predložím na 

vedomie a prerokovanie aktuálne zmluvy, žiadosti, informácie, návrhy a opatrenia obecného 

úradu.   

1.  Rozpočtové opatrenia č. 17 – 26/2020 

2.  Plán KČ HK obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2020 

3.  List predsedu výboru NR SR 

4.  Žiadosť Juraja Pistu  a manželky Juliany, bytom Nitrianska Blatnica č. 459 o odkúpenie   

     obecného pozemku 

5.  Ponuka na odpredaj pozemku využívaného na skládkovanie orezov zo stromov obci   

     Nitrianska Blatnica 

6.  Informácia o rekonštrukcii elektroinštalácie a osvetlenia v budove ZŠ 

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

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

     omietky z budovy telocvične    

 

starosta – otváram diskusiu, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, prosím hláste 

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  

V diskusii vystúpili poslanci OZ p. E. Bielená, p. Ing. D. Pátrovičová, p. Ing. I. Slávik, p. RNDr. 

E. Kollár a J. Hudeček, ktorí poukázali na aktuálne problémy života obce a navrhli opatrenia 

na ich riešenie. 

Starosta obce reagoval na vznesené podnety a odpovedal na položené otázky. 

  

starosta : Do diskusie sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Prosím predsedníčku 

návrhovej komisie p. poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú aby predniesla návrh uznesenia z bodu 

rôzne. Budeme hlasovať o návrhu ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 25/2020 v znení:  

 

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   
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      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. 

 

9. bod  

Záver      

 

starosta – keďže sme vyčerpali vstupy v rámci bodu Rôzne, uzatváram tento bod. Viac bodov 

programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, že sme ukončili 4. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Ďakujem Vám za účasť 

a prajem vám príjemný zbytok večera.     

 

V Nitrianskej Blatnici,  17.07.2020 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

  

                                                            

                                                                                    
 

Mgr. Michal Toman 

                       starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Alena Stančeková                                                     ....................................... 

     

RNDr. Eduard Kollár 

                                                                                    ..................................... 


