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Z Á P I S N I C A 
 
z  8. neplánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 
konaného dňa 10. februára 2016 

 
Miesto konania: Zasadacia miestnosť obecného úradu 
 
 8. neplánované 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 a čl. 6 ods. 6 písm. a) Rokovacieho 
poriadku Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, otváram 8. 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 – PaedDr. Veronika Michalovičová 
Neospravedlnení poslanci: 0 
 
Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného neplánovaného 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Predkladám návrh programu 
dnešného rokovania: 
       1.  Otvorenie  
       2.  Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na výstavbu „Nájomného   
             bytového domu SO- 05  8 b. j.“ na pozemku parc. č. 231/1  v katastrálnom území    
             Nitrianska Blatnica 
       3.   Návrh investičného zámeru obce Nitrianska Blatnica na výstavbu „Nájomného   
             bytového domu SO- 06  8 b. j.“ na pozemku parc. č. 231/1  v katastrálnom území    
             Nitrianska Blatnica 
       4.   Rôzne   
       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   v tomto zložení: 
predseda návrhovej komisie – Ing. Dagmar Pátrovičová 
členovia návrhovej komisie – Michal Socha 
     Alena Stančeková 
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 
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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. Jozef Hudeček 
2. Peter Grznár 
Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 
Kto je za? -  8 
Kto je proti? - 0 
Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 
Konštatujem, že p. poslanec Hudeček a p. poslanec Grznár boli zvolení za overovateľov 
zápisnice z 2.  neplánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 
 
Uznesenie prijaté pod č. 1/2016 v znení: 
 
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 8. neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 
v Nitrianskej Blatnici zo dňa 10. februára 2016 poslancov:   
 -  Jozef Hudeček 
 -  Peter Grznár 
         
starosta - Teraz pristúpime k 2. a 3. bodu programu – Návrh investičného zámeru obce 
Nitrianska Blatnica na výstavbu 2 ks „Nájomného bytového domu po 8 b. j.“ na 
pozemku  parc. č.  231/1    v katastrálnom území Nitrianska Blatnica. 

 
Štátny fond rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) prostredníctvom štátnej podpory v súlade 

so   zákonom č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní umožňuje 
rozširovať a zveľaďovať bytový fond na území Slovenskej republiky. Jedna z foriem podpory 
je "VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV". Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory postupuje 
fond podľa poradia doručených žiadostí a priorít určených vládou Slovenskej republiky až do 
vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory. Preto sa 
vysoký dôraz kladie na včasné podanie písomnej žiadosti na ŠFRB.  

 Nájomný bytový dom obdĺžnikového tvaru s rozmermi  ........................... :11,30 m x 18,05 m  
Počet bytových jednotiek v jednom bytovom dome ..... : 8 b. j.    

                        - 4 x l-izbový  a 4 x 3-izbový byt  
 Zastavaná plocha jedného nájomného bytového domu  ............................ :  cca 210 m2  
 Úžitková plocha jedného nájomného bytového domu  .............................. :  cca 520 m2  
 Obytná plocha jedného nájomného bytového domu  ................................. :  cca 400 m2  
 Ročná spotreba plynu jedného nájomného bytového domu  .... : 8 x šporák MORA - 0,8 m3/r  

: 8 x pl. kotol Protherm - 1,3 m3 Ir  
 Ročná spotreba vody jedného nájomného bytového domu  ....................... :  cca 590 m3 Ir  
 Potreba požiarnej vody  ............................................................................ :  cca 6,7 lIs  
 Spotreba elektriny  ............................................. : celkový inštalovaný výkon  Pi = 95,6 kW  
  : celkový súčasný výkon  Ps = 17,2 kW   
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Navrhovaný objekt obsahuje 8 bytových jednotiek. Dispozične objekt pozostáva z hlavného 
vstupu, ktorý pokračuje chodbou sprístupňujúcou centrálny schodišťový priestor, z ktorého sú 
prístupné všetky bytové jednotky a technická miestnosť (na 1. NP). 
 
Na 1. NP sú umiestnené 4 bytové jednotky: 

- BYT č. 1 - 1-izbový - celkovej podlažnej plochy - 31,18 m2 
- BYT č. 2 - 1-izbový - celkovej podlažnej plochy - 40,65 m2 
- BYT č. 3 - 1-izbový - celkovej podlažnej plochy - 31,08 m2 
- BYT č. 4 - 1-izbový - celkovej podlažnej plochy - 29,71 m2 

 
Na 2. NP sú umiestnené dve bytové jednotky: 

- BYT č. 5 - 3-izbový - celkovej podlažnej plochy - 77,97 m2 
- BYT č. 6 - 3-izbový - celkovej podlažnej plochy - 77,97 m2 

 
Na 3. NP sú umiestnené dve bytové jednotky: 

- BYT č. 7 - 3-izbový - celkovej podlažnej plochy - 77,97 m2 
- BYT č. 8 - 3-izbový - celkovej podlažnej plochy - 77,97 m2 

 
starosta – otváram rozpravu k tomuto bodu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť 
zoznam prihlásených. 
V rozprave sa poslanci informovali o termíne podávania žiadostí, spôsobe financovania 
výstavby, spravovaní nájomných bytov, finančných nákladoch stavby i záväzkoch 
nájomníkov jednotlivých nájomných bytov, dĺžke a technických podmienkach výstavby 
nájomných domov a charakteristike jednotlivých podlaží.   
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 uznesenia boli schválené. 
 
Uznesenie prijaté pod č. 2/2016 v znení: 
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.  
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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. 
 
  

Uznesenie prijaté pod č. 3/2016 v znení: 
  
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. 
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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. 

 
4. bodom je bod rôzne a interpelácie poslancov  
 
 1. 1. úprava rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2016    
 2. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične  
   
starosta – otváram diskusiu k bodu rôzne, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, 
prosím hláste sa  , aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. V diskusii vystúpili 
s pripomienkami a návrhmi k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
telocvične nasledovní poslanci : 
- p. poslankyňa M. Hlohovská, p. poslanec P. Grznár, p. poslanec J. Hudeček, p. poslankyňa 
A. Stančeková, p. poslanec RNDr. E. Kollár  ai. 
  
- 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 pani poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú, aby predniesla návrh uznesenia 
z bodu rôzne. Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 
Kto je za? - 8 
Kto je proti? - 0 
Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 
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Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie prijaté pod č. 4/2016 v znení:  
 
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 

  
  

5. bod  
Záver      
 
starosta – schválením uznesenia sme vyčerpali program neplánovaného zasadnutia. Viac 
bodov programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, že sme ukončili 8. 
neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Ďakujem Vám za 
účasť a prajem vám príjemný večer.  
 
 
 
 
V Nitrianskej Blatnici 11.02.2016 
Zapísala : Helena Horváthová 
 

 
                   Mgr. Michal Toman 

                                               starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Peter Grznár                                                   ....................................... 
 
Jozef Hudeček                                                                     ..........................................
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