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Z Á P I S N I C A 

 

z   11. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 04. marca 2021 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 Rokovanie 11. plánovaného zasadnutia 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 11. 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 – P. Krajčík  

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného riadneho 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 I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2021 

4.   Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2020 

5.   Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2021 

      6.   Návrh na podanie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Zvyšovanie  

      energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci  Nitrianska Blatnica“ 

7.   Návrh programu Dní obce Nitrianska  Blatnica - „Svätojurajské hody 2021“   

8.   Rôzne, interpelácie poslancov 

      9.   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. 

Na návrh  poslanca p. RNDr. E. Kollára si minútou ticha zúčastnení uctili pamiatku nedávno 

zomrelých bývalých členov poslaneckého zboru obce Nitrianska Blatnica neb. A. Chromého 

a neb. Mgr. O. Turana.   

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 
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    členovia návrhovej komisie –  Jozef Hudeček 

     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 riadneho zasadnutia určujem: 

1. Eva Bielená 

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 Eva Bielená  a p. poslanec RNDr. Eduard Kollár boli zvolení 

za overovateľov zápisnice z  11. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 01/2021 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 –  Jozef Hudeček 

     Milan Socha 

   

2. za overovateľov zápisnice z 11. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v  

Nitrianskej Blatnici zo dňa 04. marca 2021 poslancov:   

1. Eva Bielená 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

starosta: Ďalej si dovolím požiadať p. poslanca Patrika Krajčíka a p. poslanca Ing. Igora 

Slávika ako overovateľov zápisnice z 10. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Nitrianskej Blatnici zo dňa 03.12.2020, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

p. P: Krajčík – ospravedlnený. 

 p. Ing. I. Slávik – vážený p. starosta, ja som zápisnice preštudoval  a na znak súhlasu som ju 

podpísal.  

 

starosta - Teraz pristúpime k 2. bodu programu – kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ– prosím hlavnú kontrolórku obce, p. Janku Prekopovú, 

aby Vás v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 



 3 

p. J. Prekopová: Uznesenia č. 29  – 39/2020 z  10.  plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 

03.12.2020  sú splnené, alebo sa plnia v súlade so stanoveným termínom.  

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. 02/2021 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

kontrolu  plnenia uznesení z 10. plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 03.12.2020   

 

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

2021 (mat. č. 56) 

 
Rozpočet obce bol schválený 03.12.2020 uznesením č. 31/2020 na 10. zasadaní OZ.  

Obec musí pri tvorbe rozpočtu postupovať v zmysle zákona č. 583/2004  o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona a zákona 

523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Zmeny 

rozpočtu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej 

únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, ďalej z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy a darov. 

V rámci 1. úpravy navrhujeme vykonať nasledovné zmeny rozpočtu: 

1. Bežný rozpočet – príjmy – ekonomická klasifikácia 111 – zníženie rozpočtu o 14.674 € 

v súlade s východiskovými štatistickými údajmi a rozpočtovanými podielmi obcí a VÚC 

na výnose dani z príjmov FO na rok 2021, zverejnenými na stránke MF SR – fiškálna 

decentralizácia. 

 

2. Bežný rozpočet – príjmy – ekonomická klasifikácia 312 sa mení nasledovne: 

 Zníženie transferu na prenesené kompetencie o 37.774 € v súlade s predloženým rozpisom zo ZŠ s MŠ  

Nitrianska Blatnica 

 Zvýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ na položkách: 

- Dotovaná strava o 24.300 € 

- Špecifiká – IT výbava o 1.000 € 

- Vzdelávacie poukazy o 1.219 € 

- Dohodovacie konanie o 206 € 

- Nevyčerpané dopravné z roku 2020 vo výške 539 €, čo znamená  

Navýšenie rozpočtu o 27.264 €. 

 Zvýšenie rozpočtu – obec – transfer na sčítanie obyvateľov o 3.732 €. 

 Bežný rozpočet príjmov ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica sa nemení, Nemení sa ani 

              rozpočet v časti kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. 

 

3. Bežný rozpočet – výdavky – funkčná klasifikácia 01.1.1. sa navyšuje o 3.732 €, t.j. 

o poskytnutý transfer na sčítanie obyvateľov. 
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4. Rozpočet v časti kapitálových výdavkov sa zvyšuje v kapitole 03.2.0 požiarna ochrana  

o 1.839 € na zakúpenie vapky. 

 

5.   Výdavkové finančné operácie sa znižujú v dôsledku predchádzajúcich zmien o 16.513 €. 

 

6. Rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica sa po zapracovaní vyššie 

uvedených zmien upravuje na výšku 659.944 €. 

Sumár obec + RO 

 Bežné príjmy 1181677 

Bežné príjmy RO 48000 

Kapitálové príjmy 0 

Príjmové finančné operácie 0 

Príjmy spolu 1229677 

Bežné výdavky 496006 

Bežné výdavky RO 659944 

Kapitálové výdavky 4839 

Výdavkové finančné operácie 68888 

Výdavky spolu 1229677 

Prebytok/-Schodok 0 
 

 

  

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 1. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní   a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

starosta - Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu p. poslankyňu A. Stančekovú o stanovisko komisie: 

A. Stančeková: „ Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 1. úpravu rozpočtu obce Nitrianska 

Blatnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu.“ 

  

starosta -    Do rozpravy sa ďalej nikto nehlási, 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. 03/2021 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
I. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2021 (mat.č.56) 
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4. bodom programu je Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2020 

(mat. č. 57) 

 V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 29 a 30 bola vykonaná fyzická 

a dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok obce.  

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.  Inventarizáciu účtovná jednotka vykonala ku 

dňu 31.12.2020, ku ktorému   zostavuje riadnu účtovnú závierku.  Pri hmotnom majetku 

okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať 

inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v zákone podľa odseku 2, § 29, ktorá však 

nesmie prekročiť obdobie štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka 

inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Z vykonanej dokladovej inventarizácie bola zhotovená správa inventarizačnej komisie 

o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov formou preskúmania jednotlivých účtov 

a porovnaním na výkaz Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01, ktorý je súčasťou ročnej uzávierky. 

Porovnaním jednotlivých účtov neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a zostatky na 

účtoch súhlasia so stavom vykazovaným v hlavnej knihe obce Nitrianska Blatnica. Fyzickou  

inventarizáciou neboli taktiež zistené rozdiely skutočnosti oproti stavom evidovaným 

v súpisoch majetku. Vypracované záznamy členovia komisie bez výhrad podpísali. 

  

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

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

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček:  Obecná rada prerokovala inventarizáciu majetku obce k 31.12.2020 a odporúča 

ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

 starosta: Ďakujem, opäť prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj 

cestovného ruchu, p. A. Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému 

materiálu. 

p. A. Stančeková: „Inventarizácia majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2020 bola 

vykonaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v platnom znení v súlade s  § 29 

a 30 o vykonaní ročnej inventarizácie majetku a záväzkov obce Nitrianska Blatnica.  

Komisia skonštatovala, že ročnou inventarizáciou overila obec stav majetku, záväzkov, 

obecných fondov v účtovníctve či zodpovedá skutočnosti a odporúča ju obecnému 

zastupiteľstvu 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. 04/2021 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

 s c h v a ľ u j e   
Inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k 31. 12.2020 
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5. bodom rokovania je Návrh Rámcového plánu práce OZ na rok 2021 (mat. č. 58) 

V súlade s Rokovacím poriadkom OZ v Nitrianskej Blatnici  predkladám OZ   návrh 

Rámcového plánu práce OZ na rok 2021 na prerokovanie a schválenie.   

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

sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.   

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. 05/2021 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

S c h v a ľ u j e 

Rámcový plán práce OZ na rok 2021  

 

6. bodom rokovania je Návrh na podanie žiadosti o NFP na projekt s názvom 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci  Nitrianska 

Blatnica“(mat. č. 59) 

Dotácia na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania 

Oblasť podpory L7AP/L7 

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2020 

Termín uzávierky výzvy: 05.02.2021 

Spolufinancovanie žiadateľa: 5 % pre obe oblasti podpory 

Maximálna výška dotácie: 400 000 EUR 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: 

Obec 

Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou 

Samosprávny kraj 

Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom 

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE: 

Oblasť podpory L7AP – žiadatelia na území najmenej rozvinutých okresov 

Oblasť podpory L7 – žiadatelia na celom území SR 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY PRE OBE OBLASTI PODPORY L7AP A L7: 

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, 

2. zateplenie/výmena strechy, realizácia zelenej extenzívnej strechy, 

3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia, 

4. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena). Sklenená stena musí byť 

opatrená špeciálnymi polepovými fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, 

ktoré zabraňuje zrážke vtákov so sklom; 

V prípade realizácie aktivít 1., 2., a 4. súčasne, je možné realizovať aj: a) prvky na 

zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy 

na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou, 

podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia v čase 
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sucha; alebo b) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa 

(na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy v súlade s 

legislatívou týkajúcou sa nepôvodných invazívnych druhov (domáce druhy drevín), a 

tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie; alebo c) kombináciu aktivity a) a b), 

5. modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, 

okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla 

a/alebo teplej vody, 

6. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a 

cirkuláciu vzduchu (výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia), 

7. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest 

hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú 

tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v 

súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, 

rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta 

dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere a dážďovník tmavý, 

ktoré hniezdia na budovách). Pri rekonštrukcii strechy je potrebné tam, kde hniezdi 

belorítka obyčajná, pokiaľ je to technicky možné, aj vzhľadom na existujúci stav 

budovy, realizovať okraj strechy prečnievajúci minimálne 10 cm od fasády, aby bolo 

možné opätovné zahniezdenie belorítky po rekonštrukcii strechy, 

8. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, vonkajšie tieniace 

prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.), 

9. kombinácia vyššie uvedených aktivít. 

ĎALŠIE PODMIENKY: 

Žiadateľ môže predložiť iba jednu žiadosť o dotáciu v rámci tejto výzvy. 

Oprávnené sú iba výdavky vynaložené od 01.01.2021 do 30.11.2021. 

Budova musí byť existujúca, skolaudovaná, vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa. 

Hospodárska činnosť vykonávaná v budove nesmie presiahnuť 20 % podlahovej plochy 

ani 20 % času využitia budovy. 

Výber dodávateľa je nutné zrealizovať najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 

Pri modernizácii/výmene zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, 

okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla 

a/alebo teplej vody, nový zdroj tepla musí mať nižšie emisie znečisťujúcich látok ako 

pôvodný zdroj tepla. 

Realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových 

plynov. 

Udržateľnosť projektu je 5 rokov. 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 

náklady priamo súvisiace s realizáciou aktivít 1 až 9 vyššie zadefinovanej činnosti L7AP 

a L7, 

oprávnenými nákladmi sú aj okná, ktoré môžu byť opatrené špeciálnymi polepovými 

fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, ktorá zabraňuje zrážke vtákov so 

sklom, odporúčame v prípade výmeny okien väčších rozmerov, v ktorých sa odráža 

obraz vegetácie rastúcej pod oknami, 

oprávnenými nákladmi sú aj náklady vynaložené v súvislosti s realizáciou opatrení 

určených na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo 

odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je 

predmetom podpory, a to za predpokladu, že žiadateľovi neboli poskytnuté na tieto 

opatrenia prostriedky z iných zdrojov, 

oprávnené náklady ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym 
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poriadkom a musia byť realizované v období od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021, pričom 

realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely 

realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú 

výhodu žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť. 

 starosta – otváram rozpravu, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, prosím 

hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

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

stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie  a navrhuje ju obecnému 

zastupiteľstvu schváliť.  

  Do rozpravy sa 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. 06/2021 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

s c h v a ľ u j e  

a)     predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 95 000,- €  za účelom realizácie 

projektu  „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci  Nitrianska 

Blatnica“, realizovaného v rámci oblasti podpory L7AP/L7 formou dotácie na rok 2021 

podľa § 4 ods. 1. písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

Environmentálnom fonde)  
 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Environmentálneho fondu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce  a platným programom rozvoja obce;  

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

c)    zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5000,- €;   

d)    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

7. bodom rokovania je Návrh Programu Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské 

hody 2021“ v dňoch 26.04. - 29.04.2021  (mat. č. 60) 

  

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 prerokovala Návrh programu   a navrhuje ho obecnému 

zastupiteľstvu schváliť.  

Ďalej prosím predsedníčku Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru, aby predniesla 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

M. Hlohovská: Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru prerokovala Návrh programu 

Dní obce na svojom zasadnutí   a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu taktiež schváliť.   
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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. 07/2021 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici   

  

s c h v a ľ u j e  
Program Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské hody 2021“ v dňoch 23.04. - 

25.04.2021 (mat. č. 60) 

 

8. bodom rokovania je bod rôzne a interpelácie poslancov. 

 starosta : V tomto bode Vám predkladám na prerokovanie nasledujúce materiály: 

 

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 59 – 65/2020 a 1 – 7/2021 

 2.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 „Prístavba skladu a garáže v    

      zbernom dvore v Nitrianskej Blatnici“ 

 3.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 „Domáce kompostovanie v   

      obci Nitrianska Blatnica“ 

 4.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2021 na projekt  

     „Spievajúca rotunda“ 

 5.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 – MS SR na projekt:    

      „Revitalizácia a rozšírenie náučného chodníka Považský Inovec“ 

 6.  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020                                                

 7.  Žiadosť o doplnenie vybavenia ŠKD a ŠJ 

 8.  Žiadosť p.  Eleonóry Stískalovej, bytom Nitrianska č. 322/89 Radošina o odkúpenie      

      obecného pozemku. 

        

V diskusii poslanci prerokovali predložené návrhy a žiadosti a vyjadrili sa i k aktuálnym 

problémom obce, k organizácii a priebehu plošného testovania na koronavírus, Dní obce, 

prevádzke a údržbe miestneho cintorína a miestnych komunikácií,   k problematike verejného 

osvetlenia pri kaštieli, dopravného značenia  a parkovania pri MŠ,  k zabezpečeniu systému 

triedeného odpadu a zberu kuchynskému odpadu.   

 

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

predsedníčku návrhovej komisie p. poslankyňu Ing. Dagmar 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. 08/2021 v znení:  
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Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

 1.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 „Prístavba skladu a garáže v    

      zbernom dvore v Nitrianskej Blatnici“ 

 2.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 „Domáce kompostovanie v   

      obci Nitrianska Blatnica“ 

 3.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2021 na projekt  

      „Spievajúca rotunda“ 

 4.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 – MS SR na projekt:    

      „Revitalizácia a rozšírenie náučného chodníka Považský Inovec“ 

 5.  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 

 6.  Žiadosť o doplnenie vybavenia ŠKD a ŠJ 

  

    b)  s c h v a ľ u j e  

 1.  Rozpočtové opatrenia obce 59 – 65/2020 a 1 – 7/2021 

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

      pozemky KN C parc. č. 415/3 ostatná plocha o výmere 21 m2, parc. č. 416/5 ostatná  

      plocha o výmere 12 m2 a parc. č. 424/2 ostatná plocha o výmere 1 m2 za cenu stanovenú   

      znaleckým posudkom na Eleonóru Stískalovú, bytom Nitrianska č. 322/89 Radošina.  

      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   

      nadobúdateľky. 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  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 11. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici za ukončené. Ďakujem 

Vám za účasť a želám príjemný zbytok večera. 

 

V Nitrianskej Blatnici,  05.03.2021 

Zapísala : Renáta Švajcová 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Eva Bielená                                                ....................................... 

 

RNDr. Eduard Kollár                                                                       ............................................ 


