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Z Á P I S N I C A 

 

z 18. neplánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 07. apríla 2022 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

 

 18. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnica 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 18. neplánované zasadnutie 

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

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 7 poslancov, to znamená, 

že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 2 - Patrik Krajčík – RD, Mária Hlohovská - PN     

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného neplánovaného 

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.  Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP   

      3.   Návrh žiadosti o poskytnutie investičného úveru SAMOSPRÁVA od VÚB, a.s.      

            na spolufinancovanie investičnej akcie obce - Zvyšovanie energetickej   

            účinnosti budovy obecného úradu v obci 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? - 7 

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 Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica v tomto 

zložení: 

predseda komisie – Jozef Hudeček 

    členovia návrhovej komisie – Alena Stančeková 

         Eva Bielená 
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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? - 7 

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. Milan Socha 

2. Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslanec Socha a p. poslankyňa Ing. Pátrovičová boli zvolení za 

overovateľov zápisnice z 18. neplánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 8/2022 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

    predseda komisie – Jozef Hudeček 

    členovia návrhovej komisie – Alena Stančeková 

         Eva Bielená 

 

 

2. za overovateľov zápisnice z  18. neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v   

Nitrianskej Blatnicizo dňa 07. apríla 2022 poslancov:   

 -  Milan Socha 

 -  Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

 

2. bodom neplánovaného zasadnutia je Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP   

  

Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra konajúci v mene a na 

účet riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia v medziach splnomocnenia 

obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským 

orgánom zo dňa 21. apríla 2015, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku 2022/EŠIF/6814-4 Identifikácia žiadateľa (ďalej len 

,,žiadateľ“) Obec Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica 6 956 05 Nitrianska Blatnica IČO: 

00310824 Kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

,,žiadosť“) NFP310040BQR3 Kód výzvy (ďalej len ,,výzva“) OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

rozhodol tak, že v súlade s § 57 prvá veta v spojení s § 19 ods. 10 až 12 zákona č. 292/2014 

Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z 

EŠIF“) žiadosť s c h v a ľ u j e s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 164 
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456,46 EUR (slovom: jednostošesťdesiatštyritisícštyristopäťdesiatšesť eur a štyridsaťšesť 

centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 173 112,06 

EUR (slovom: jednostosedemdesiattritisícstodvanásť eur a šesť centov). 

Na základe výsledkov konania o žiadosti boli v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku z 

EŠIF určené nasledujúce podmienky:  

PPP č. 4: Podmienka, že štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, 

ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení 

za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 

trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a 

verejnej dražbe,  

PPP č. 11 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu, ktorá sa v tomto štádiu 

viaže na kladný výsledok kontroly VO. 

Splnenie PPP č. 4 je žiadateľ povinný preukázať v lehote do 20 pracovných dní od doručenia 

tohto rozhodnutia, a to predložením dokumentácie ustanovenej vo Výzve k preukázaniu 

splnenia podmienok vo výroku Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a poskytnutiu súčinnosti k 

uzavretiu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom 

OPKZP-PO4-SC431-2021-68 k poskytnutiu súčinnosti k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí 

NFP2 na adresu sprostredkovateľského orgánu v písomnej forme. V prípade nepreukázania 

splnenia vyššie uvedenej podmienky v stanovenej lehote a/alebo nesplnenia PPP č. 11, 

sprostredkovateľský orgán v súlade s § 25 ods. 5, písm. b) zákona o príspevku z EŠIF nezašle 

žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Odôvodnenie: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci konania o žiadosti overil splnenie 

podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť podľa jej obsahu (vrátane 

príloh) splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe 

čoho žiadosť schválil. Uvedené overenie splnenia podmienok poskytovania príspevku 

nelimituje poskytovateľa alebo iný orgán oprávnený na výkon kontroly alebo auditu (vrátane 

Úradu pre verejné obstarávanie) v následnom overovaní ich splnenia v ďalších fázach 

implementácie projektu, ktorý je predmetom žiadosti, v súlade so zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, podľa príslušných právnych predpisov, ktoré sa na 

žiadateľa vzťahujú, a s inými dokumentmi záväznými pre žiadateľa, a to v období uzatvárania 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj počas platnosti a účinnosti 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Výška schváleného nenávratného 

finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie byť prekročená. Výška 

schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie 

byť prekročená. V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a 

požadovaných výdavkov boli identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti 

výdavkov definované vo výzve, v dôsledku čoho bola výška žiadaného nenávratného 

finančného príspevku znížená o 37 952,78 EUR (slovom: 

tridsaťsedemtisícdeväťstopäťdesiatdva eur a sedemdesiatosem centov) a výška žiadaných 

celkových oprávnených výdavkov o 39 950,30 EUR (slovom: 

tridsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiat eur a tridsať centov). Zoznam uvedených výdavkov tvorí 

osobitnú prílohu „Zoznam neoprávnených výdavkov“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Uvedené výdavky v 

súlade s prílohou č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov sú vecne 

neoprávnené z dôvodu, že nemajú priamy súvis so znížením energetickej náročnosti budov a 

preto boli Odbornými hodnotiteľmi preklasifikované na neoprávnené. V súlade s ustanovením 

§ 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká 

nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Poskytnutie príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je 
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viazané na splnenie podmienok ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v 

súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže do 10 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podať odvolanie zaslaním do 

elektronickej schránky SIEA podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 

elektronickou pečaťou žiadateľa (štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou 

osobou) alebo listinne na adresu:  

Slovenská inovačná a energetická agentúra Sekcia implementácie EŠIF Odbor posudzovania 

projektov Bajkalská 27 827 99 Bratislava  

V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku 

z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie 

týka a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis 

osoby podávajúcej odvolanie. Žiadateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

rozhodnutia podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ďalej ako 

„podnet“) v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 odsek 2 a 3 zákona o príspevku z EŠIF. 

Žiadateľ môže podať podnet písomne sprostredkovateľskému orgánu, ktorý preskúmavané 

rozhodnutie vydal. Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo 

odvolacieho konania do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom. 

V Bratislave, za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej 

elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa zákona č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej 

ako „zákon o e- 

Governmente“)  

 

..................................................... Ing. Michal Fiala riaditeľ Sekcie implementácie EŠIF 

 

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

Do rozpravy sa 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? – 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 09/2022 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

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

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP na projekt s názvom „Zvyšovanie 

energetickej  účinnosti budovy obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica“    

            

b ) p o v e r u j e 

Starostu obce Nitrianska Blatnica Mgr. Michala Tomana uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 na 
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projekt s názvom „Zvyšovanie energetickej  účinnosti budovy obecného úradu v obci 

Nitrianska Blatnica“ 

 

starosta - Teraz pristúpime k 3. bodu programu – Návrh žiadosti o poskytnutie 

investičného úveru SAMOSPRÁVA od VÚB, a.s. na spolufinancovanie investičnej akcie 

obce - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu školského klubu a ŠJ v obci Nitrianska 

Blatnica  

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám vám návrh na schválenie žiadosti obce 

Nitrianska Blatnica o poskytnutie investičného úveru SAMOSPRÁVA od VÚB, a.s. na 

spolufinancovanie investičných akcií obce - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 

Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica. Projekt bude financovaný  z operačného 

programu Kvalita životného prostredia vo výške 164 456,45 €. Spoluúčasť obce je vo výške 

5% - 8.655,60 €. Celková výška stavebných nákladov projektu je 213 062,36 €, čo znamená, 

že cca 50 000,-€ musíme prefinancovať z vlastných zdrojov. 

Ďalšie finančné náklady si vyžiadajú stavebné činnosti neenergetického charakteru, napr. 

internetová sieť, rekonštrukcia WC, omietok a podláh, maľovka všetkých miestností  či 

neustály rast cien stavebných materiálov. Predpokladaná výška uvedených činností 

predstavuje cca 30.000,-€. Ďalej navrhujem refinancovať úverom i nerozpočtované finančné 

náklady vo výške cca 20.000,-€na projektovú dokumentáciu na Denný stacionár, ktoré budú 

ako oprávnený náklad refundované pri projekte Denný stacionár.     

 Lehota výstavby je do 30.11.2022. 

  

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

zoznam prihlásených. 

V rozprave sa poslanci informovali o zabezpečení realizácie stavby, priebehu VO a navrhli 

potrebu zabezpečenia stavebného dozoru.  

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? – 7 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 10/2022 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a) s ú h l a s í  

 

      1.   S prijatím úveru od VÚB, a. s. vo výške 100 000,- €  na spolufinancovanie investičnej   

            akcie obce - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci   

            Nitrianska Blatnica.  

     2.    So zabezpečením záväzku – ručením úveru od VÚB, a. s. blankozmenkou obce  

            Nitrianska Blatnica spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

              

b) p o v e r u j e 

  

1. Starostu obce Nitrianska Blatnica Mgr. Michala Tomana podpísaním blankozmenky. 
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4. bodom rokovania je bod rôzne. V tomto bode Vám predkladám návrh na   prijatie  

darovania nehnuteľnosti od RKC, farnosť Nitrianska Blatnica 

PREDMET DARU: 

Číslo listu vlastníctva: 480 

Druh stavby: Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku 

Popis stavby: farská budova 

Umiestnenie stavby:  k.ú. Nitrianska Blatnica, CKN parc. č. 226 

Súpisné číslo stavby: 422  

Druh chránenej nehnuteľnosti k stavbe: Neexistuje záznam - návrh na vyhlásenie NKP  

 Darovanie sa uskutočňuje podľa § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. a § 11 ods. 4 písm. a) 

Zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení v zmysle článku IV. ods.3 VZN č. 04/2007 O 

zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nitrianska Blatnica. Darca sa rozhodol 

darovať predmetnú budovu za účelom zriadenia obecného múzea a informačno-vzdelávacieho 

centra Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. V prípade schválenia darovania a tým 

prijatia daru obcou bude uzavretá darovacia zmluva  na predmet darovania. 

Darca žiada  o zriadenie vecného bremena predkupného práva budovy v svoj prospech. 

Je v záujme občanov, aby obec dar prijala, tým umožnila jej rekonštrukciu, záchranu 

a vybudovanie obecného múzea a informačno-vzdelávacieho centra Európskej kultúrnej cesty 

sv. Cyrila a Metoda. 

 

starosta – Keďže neodzneli žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy do návrhu 

uznesenia, budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 7 

Kto je proti? -  0 

Zdržal sa niekto hlasovania? -  0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 11/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

S c h v a ľ u j e   

nadobudnutie nehnuteľnosti – nižšie uvedenej budovy do majetku obce formou 

darovania na návrh darcu uzavretím darovacej zmluvy  

DARCA: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica,    

                 Sídlo: Farský úrad č. 422, 

                            956 05 Nitrianska Blatnica SR,  

IČO:31872816    zastúpená Jánom Kováčom, administrátorom farnosti 

OBDAROVANÝ: Obec NITRIANSKA BLATNICA 

                                sídlo: Obecný úrad, č. 6 

                                956 05   Nitrianska Blatnica, SR                                 

IČO: 00310824     zastúpená Mgr. Michalom Tomanom, starostom 

obce                                                                                                   

PREDMET DARU: 

Číslo listu vlastníctva: 480 

Druh stavby: Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku 

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/parcels/detail_st?p1=8A2NvAHa4uhnngVNgXSpwA
https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/owners/rights/detail?p1=kzEyDFq-n2I&p2=AAHcV4Myjv7U3j5XcvJKgA&p3=nnjybEs9xfc
https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/parcels/detail_st?p1=8A2NvAHa4uhnngVNgXSpwA
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Popis stavby: farská budova 

Umiestnenie stavby:  k.ú. Nitrianska Blatnica, CKN parc. č. 226 

Súpisné číslo stavby: 422  

Druh chránenej nehnuteľnosti k stavbe: Neexistuje záznam 

 

  

4. bod  

Záver      

 

starosta – schválením uznesenia v bode rôzne sme vyčerpali program mimoriadneho 

zasadnutia. Viac bodov programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, 

že sme ukončili 18. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 

Ďakujem Vám za účasť a prajem vám príjemný večer.  

 

 

V Nitrianskej Blatnici 08.04.2022 

Zapísala : Renáta Švajcová 

 

 

 

 

                   Mgr. Michal Toman 

                                               starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Milan Socha                                                     ....................................... 

 

 

Ing. Dagmar Pátrovičová                                              .................................

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/owners/rights/detail?p1=kzEyDFq-n2I&p2=AAHcV4Myjv7U3j5XcvJKgA&p3=nnjybEs9xfc
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