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Z Á P I S N I C A 

 

z  15. neplánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 23. novembra 2021 

 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť obecného úradu 

 

 15. 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 15. neplánované 

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 

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 „Modernizácia materiálno-technického,    

 technologického a  interiérového vybavenia Kultúrneho domu v Nitrianskej   

 Blatnici“  

3.  Návrh investičného zámeru „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy  

 Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica“ 

4.  Návrh investičného zámeru „Prestavba a nadstavba objektu na denný  

 stacionár v Nitrianskej Blatnici“ 

      5.    Rôzne, interpelácie poslancov  

      6.    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 – Milan Socha 

     Alena Stančeková 
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starosta – má niekto z radov poslancov Obecného zastupiteľstva pripomienky alebo 

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

o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? -  8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

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

v prípade potreby začali svoju činnosť.   

Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia určujem: 

1. Jozef Hudeček 

2. Ing. Igor Slávik 

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 Ing. Slávik boli zvolení za overovateľov 

zápisnice z 15.  neplánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 28/2021 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 15. neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici zo dňa 23. novembra 2021 poslancov:   

 -  Jozef Hudeček 

 -  Ing. Igor Slávik 

         

starosta - Teraz pristúpime k 2. bodu  programu – Návrh investičného zámeru 

„Modernizácia materiálno-technického,  technologického a  interiérového vybavenia 

Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici“  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a 

Prioritnú os 7 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na Podporu udržateľnosti 

a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

vyčlenených na výzvu je 14 850 600 EUR. 

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať 

do 25.11.2021. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.08.2021 

Dátum uzavretia výzvy: 25.11.2021 
Typ výzvy: uzavretá 

Spolufinancovanie obce/mesta: 5% z celkových opravných výdavkov 

Oprávnený žiadateľ: Obec / Mesto / Samosprávny kraj 
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Oprávnené aktivity projektu: Hlavná aktivita A. Investície do obstarania a modernizácie 

materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií; 

 

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k 

modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo 

priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie, 

 

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k 

zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia 

slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre 

návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie. 

 

Oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou 

území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1 000 podľa údajov k 31.12.2019.  

Predkladám Vám projektový zámer na modernizáciu kultúrneho domu za takmer 200 000 eur. 

V prípade schválenia žiadosti  projekt zvýš kvalitu služieb v kultúrnom dome a to hlavne 

zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a zvýšenia hygienických štandardov. 

Obsahom projektu je predovšetkým nákup a montáž projekčných a zvukových zariadení 

(digitálne kino), sedadiel a výmena krytiny kinosály. Projekt počíta aj so zvýšením 

hygienických štandardov pre   návštevníkov kultúrneho domu a to rekonštrukciou 

vzduchotechnických zariadení, inštaláciou bezobsluhových turniketov s dezinfekciou rúk, 

germicídnych žiaričov na zabezpečenie potrebnej dezinfekcie pred a po kultúrnej udalosti a 

čističky vzduchu do priestorov kultúrneho domu.   

Názov projektu: „Modernizácia materiálno-technického,  technologického a  

interiérového vybavenia Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici“                                           
Celkový rozpočet projektu: 181 506,20 €                                                                                      

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 210 000 € 

Maximálna požadovaná výška NFP: 172 430,89 € 

Kofinancovanie oprávnených výdavkov žiadateľom –  : 5% - 9.075,31 € 

Predpokladané neoprávnené výdavky na projekt: 0,- € 

starosta – otváram rozpravu k tomuto bodu, 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 zámeru. 

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

znení. 

V rozprave sa poslanci informovali o spôsobe financovania   

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? –  9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenia boli schválené. 

 

 

 

Uznesenie prijaté pod č. 29/2021 v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  
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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. 

 

3. bodom  programu je  Návrh investičného zámeru na rekonštrukciu budovy obecného 

úradu  s názvom „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci 

Nitrianska Blatnica“  

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia – vyhlásila výzvu  

 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68 
 

Oprávnený žiadateľ: 

 organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), ostatné 

ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové 

organizácie; 

 subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené 

rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;  

 ostatné subjekty verejnej správy  

Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 

Organizácie štátnej správy 0% 

Subjekty územnej samosprávy 5% 

Ostatné subjekty verejnej správy 5% 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu :  

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;  

b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, 

osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;  

c) inštalácia systémov merania a riadenia;  

d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov 

centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);  

e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove 

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu 

a) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, 

na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov. Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj 

účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu 
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oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 

zákona č. 321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite 

samostatne identifikovateľná.  

b) realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 

ods. 5, písm. c) a d) zákona č. 555/2005 Z. z.18 , t. j.: - administratívne budovy, - 

budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa 

Maximálna a minimálna výška príspevku: 

 Minimálna výška NFP na projekt žiadateľa je 100 000 EUR. 

 Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa, ktorým je subjekt územnej samosprávy je 

1 000 000 EUR.  

 Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa, ktorým je organizácia štátnej správy a 

ostatný subjekt verejnej správy je 3 000 000 EUR. 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 29. 10. 2021 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30. 11. 2021 – po zmene 31.12.2022 

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. 

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. 30/2021 v znení:  

 

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.  

 

 4. bodom  programu je  Návrh investičného zámeru na vybudovanie denného 

stacionáru zrekonštruovaním budovy bývalej ľudovej školy  s názvom „Prestavba 

a nadstavba objektu na denný stacionár v Nitrianskej Blatnici“  
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MPSVaR SR v súlade s Harmonogramom výziev na rok 2021 vyhlásilo 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”)  

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 - 20 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   

     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.  

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. 
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Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

  

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 31/2021 v znení:  

 

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. 

 

 

5. bod  

Záver      

 

starosta – schválením uznesenia sme vyčerpali program mimoriadneho zasadnutia. Viac 

bodov programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, že sme ukončili 

15. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Ďakujem Vám za 

účasť a prajem vám príjemný večer.  

 

 

V Nitrianskej Blatnici 24.11.2021 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

                   Mgr. Michal Toman 

                                               starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Igor Slávik                                                           ....................................... 

 

Jozef Hudeček                                                                     ....................................
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