
                                  OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

                                  Obecný úrad č. 6,  Nitrianska Blatnica 956 05  
 

      

 

Uznesenie č. 28/2021 
z 15. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 23. novembra 2021 

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

 

Otvorenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

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

    predseda komisie – Ing. Dagmar Pátrovičová 

    členovia návrhovej komisie – Milan Socha 

         Alena Stančeková 

2. za overovateľov zápisnice z 15. neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici zo dňa 23. novembra 2021 poslancov:   

 -  Jozef Hudeček 

 -  Ing. Igor Slávik 

         

 

 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                            
 

                                                                                            
24. november 2021                                                          Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

Vyvesené dňa:  24.11.2021 

Zvesené dňa:    

   

 

 



                                  OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

                                  Obecný úrad č. 6,  Nitrianska Blatnica 956 05  

 

Uznesenie č. 29/2021 
z 15. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 23. novembra 2021 

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

 

Návrh investičného zámeru „Modernizácia materiálno-technického,  technologického a  

interiérového vybavenia Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

  s c h v a ľ u j e  

a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

    „Modernizácia materiálno-technického,  technologického a  interiérového vybavenia    

    Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici“ 
b) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia materiálno-  

    technického,  technologického a  interiérového vybavenia Kultúrneho domu   

    v Nitrianskej Blatnici“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 na   

    predkladanie žiadostí o nenávratný finančný na podporu udržateľnosti a odolnosti  

    kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorého ciele sú v súlade s  

    platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

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

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

    výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo výške  

    minimálne 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, tzn. 9.075.31 EUR;  

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

         

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                           

                                                                                            
24. november 2021                                                          Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

Vyvesené dňa:  24.11.2021 

Zvesené dňa:    

   



                                  OBEC NITRIANSKA BLATNICA 

                                  Obecný úrad č. 6,  Nitrianska Blatnica 956 05  

 

Uznesenie č. 30/2021 
z 15. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 23. novembra 2021 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. bod  

 

Návrh investičného zámeru „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu 

v obci Nitrianska Blatnica“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

  s c h v a ľ u j e  

a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

    „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica“ 

b) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 za účelom    

    realizácie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci   

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

    Nitrianska Blatnica a platným  programom rozvoja obce,  

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

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

    výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo výške  

    minimálne 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, tzn. 10.795,-€. 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

         

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                        

                                    

                                                                                            
 

24. november 2021                                                          Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa:  24.11.2021 

Zvesené dňa:    
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                                  Obecný úrad č. 6,  Nitrianska Blatnica 956 05  

 

 

Uznesenie č. 31/2021 
z 15. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 23. novembra 2021 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. bod  

 

Návrh investičného zámeru  „Prestavba a nadstavba objektu na denný stacionár 

v Nitrianskej Blatnici“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 

  s c h v a ľ u j e  

a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

b) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 za účelom  realizácie   

    projektu „„Prestavba a nadstavba objektu na denný stacionár v Nitrianskej Blatnici“,  

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

    programom rozvoja obce,  

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

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

    výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo výške  

    minimálne 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, tzn. 47.500,-€ 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

  

         

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

                                                           

                                                                                            
24. november 2021                                                          Mgr. Michal  T o m a n 

                starosta obce 

 

Vyvesené dňa:  24.11.2021 

Zvesené dňa:    

   

 


