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Z Á P I S N I C A 

 

z  20. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 14. septembra 2022 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   20. plánované  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, otváram 20. plánované zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, posledné v 8. volebnom období 2018 – 2022, 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:   0        

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného plánovaného 

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 III. úpravu rozpočtu obce na rok 2022 

4. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2022 

      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? - 9 

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 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 

 členovia návrhovej komisie –           Mária Hlohovská 

                                                           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.  
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Kto je za? - 9 

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 plánovaného zasadnutia určujem: 

      1.   Alena Stančeková 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

 

Konštatujem, že p. poslankyňa Alena Stančeková a p. poslanec RNDr. Eduard Kollár 

boli zvolení za overovateľov zápisnice z  20. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej 

Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 20/2022 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 –        Mária Hlohovská 

                                                            Milan Socha  

2. za overovateľov zápisnice z   20. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 14. septembra 2022 poslancov:   

      1.   Alena Stančeková 

2. RNDr. Eduard Kollár 

 

Ďalej si dovolím požiadať   p. poslankyňu  p. poslankyňu M. Hlohovskú a p. poslanca Ing. I. 

Slávika, ako overovateľov zápisnice z   19. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Nitrianskej Blatnici, aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

p. M. Hlohovská –  vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som podpísala. Je 

napísaná v súlade s priebehom rokovania. Ďakujem. 

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 predchádzajúcich zasadnutí OZ– prosím HK obce, p. Janku Prekopovú,   aby Vás 

v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 

p. J. Prekopová : Uznesenia č. 12 - 19/2022 z 19. plánovaného zasadnutia OZ   sú splnené, 

alebo sa plnia v súlade so stanoveným termínom.  

 starosta - Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  
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Kto je za? – 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 21/2022 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  19. PZ OZ v Nitrianskej Blatnici zo dňa 16. júna 2022  

 

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

2022 (mat. č. 90) 

  

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 zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na 3. úpravu rozpočtu na rok 2022 v tomto znení: 

Bežné príjmy:   Bežné príjmy sa navyšujú o 18.876 €. Na zvýšení bežných príjmov za 

podieľajú hlavne transfery na rozpočtovú organizáciu – ZŠ Nitrianska Blatnica a to na dopravné 

a vzdelávacie poukazy, transfer na učebnice, na sociálne znevýhodnené prostredie, na asistenta 

učiteľa a na v celkovej výške 10.300 €.  

Ďalej sa upravuje rozpočet na položkách: 

 Za užívanie verejného priestranstva o 37 €| 

 Za komunálne odpady o 1.696 € 

 Za dom smútku o 20 € 

 Poplatok za hrobové miesto o 245 € 

 Za mulčovanie a kosenie o 225 € 

 Za vývoz fekálií o 3.863 € 

 Transfer na pomoc Ukrajine na 828 € 

 Na vytvorené pracovné miesto z ÚPSVaR 1.662 € 

 

Kapitálové príjmy: 

Kapitálové príjmy sa navyšujú na položke Z predaja pozemkov na sumu 2.945 €. 

Príjmové finančné operácie: 

Príjmové finančné operácie sa upravujú na sumu 24.492 € - čerpanie kontokorentu. 

Celkové príjmy obce a rozpočtovej organizácie sa upravujú o 28.997 €. 

Bežné výdavky: 
Kapitola Výkonné a zákonodarné orgány sa navyšuje o 7.880 €. Jedná sa o navýšenie 

v položkách Všeobecný materiál o 1.000 €, Pohonné látky o 3.300 €, Servis a údržba vozového 

parku o 400 €, Školenia o 250 €, Všeobecné služby o 1.500 €, Poplatky o 252 €, Poistné budov 

o 700 €, Členské príspevky o 1.100 €, Transfer Pomoc Ukrajine 828 €.  

Kapitola Ochrana pred požiarmi sa navyšuje o sumu 258 €. 
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Kapitola Cestná doprava sa upravuje o 4.044 € na údržbu a opravu ciest. 

Kapitola Rozvoj obcí sa upravuje o sumu 2.748 € - jedná sa o mzdové náklady na vytvorené 

pracovné miesto hradené z ÚPSVaR.  

Kapitola Rekreačné a športové služby sa navyšuje o sumu 1.420 € - jedná sa o výdavky na 

transfer OFK a materiálové výdavky na budovu. 

Kapitola Kultúrne služby sa navyšuje o 2.297 € - výdavky súvisia prevažne so zabezpečením 

kultúrnych podujatí. 

Vysielacie a vydavateľské   služby a rozpočet znižuje o 700 €. 

Kapitola Náboženské služby  sa znižujú o 1.200 €.  

V kapitole Vzdelávanie je navýšená výška výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 

schváleného rozpočtu, tak ako bolo spomínané v časti príjmovej.  

Kapitálové výdavky: 

Časť kapitálových výdavkov sa upravuje na položke Nákup pozemkov na sumu 3.000 €. 

 

Výdavkové finančné operácie sú bez zmien. 
Rozpočet ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica sa navyšuje o sumu 4.993 €, teda o výšku poskytnutých 

transferov uvedených v príjmovej časti bežného rozpočtu.  

Celkové výdavky obce sa tak upravujú v rámci všetkých kapitol o 28.997 €. 

 

Po zapracovaní týchto úprav je  rozpočet nasledovný: 
Sumár obec + RO     

 Rozpočet I. II. III. 

 2022 úprava úprava úprava 

         

Bežné príjmy 1168565 1182926 1232290 1251166 

Bežné príjmy RO 48000 48000 48000 48000 

Kapitálové príjmy 0 0 164456 167401 

Príjmové finančné operácie 37604 54935 133545 140721 

Príjmy spolu 1254169 1285861 1578291 1607288 

          

Bežné výdavky 577334 577334 608161 624908 

Bežné výdavky - RO 635675 635675 649442 658692 

Kapitálové výdavky 0 31692 276528 279528 

Kapitálové výdavky - RO 0 0 0 0 

Výdavkové finančné operácie 41160 41160 44160 44160 

Výdavky spolu 1254169 1285861 1578291 1607288 

          

Prebytok/-Schodok 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Úprava rozpočtu je spracovaná v zmysle " Smernice o pravidlách rozpočtového procesu obce 

Nitrianska Blatnica".   

  

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 3. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  
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Ďalej prosím predsedníčku  Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu p. 

poslankyňu A. Stančekovú, aby Vás zoznámila so stanoviskom komisie k predloženému 

návrhu: 

p. A. Stančeková  – Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 3. úpravu rozpočtu obce Nitrianska 

Blatnica na rok 2022 podľa predloženého návrhu.  

  

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 uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 22/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

s c h v a ľ u j e   
3. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2022 (mat.č.90) 

 

 

 

4. bodom programu je Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2022 (mat. č.91) 
 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec Nitrianska 

Blatnica zostavila rozpočet na rok 2022 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 je zostavený a schválený ako 

prebytkový. 

 Obec pri vedení účtovníctva postupuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov,  v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení ďalších opatrení.  

Rozpočet obce Nitrianska Blatnica bol schválený na 16. zasadaní Obecného zastupiteľstva  

Nitrianska Blatnica dňa 2. decembra 2021 uznesením č. 34/2021. Schválený rozpočet bol 

upravovaný do 30.6.2022 dvakrát a to uznesením č. 3/2022 zo dňa 3. marca 2022 a uznesením 

č. 14/2022 zo dňa 16.júna 2022. 

   

Hlavný zdrojom príjmu obce je v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  výnos dane 

z príjmov fyzických osôb. Ďalším zdrojom je príjem z miestnych daní v zmysle zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daň za jadrové zariadenie, príjmy z prenájmu 

nehnuteľného majetku a príjmy z prenájmu prostriedkov ako i iné poplatky v zmysle prijatých 

všeobecne-záväzných nariadení obce. 

Výdavky schváleného rozpočtu obce zahŕňajú výdavky potrebné na zabezpečenie 

plynulého chodu obce, výdavky na krytie prenesených a originálnych kompetencií obcí 

v zmysle zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
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neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. 

 

K 30.6.2022 obec dosiahla príjmy vo výške 687.621,30 €, príjmy ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica 

boli vo výške 25.950,06 €, teda dosiahnuté príjmy k 30.6.2022 sú spolu vo výške 713.571,36 

€,  čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 45,20 %.  Všetky rozpočtované príjmy sa 

k 30.6.2022 plnia priebežne, prekročené a nerozpočtované príjmy budú zapracované do 

najbližšej úpravy rozpočtu.  

 

 Výdavky obce k 30.6.2022 sú vo výške 324.214,63 €, výdavky rozpočtovej organizácie 

sú vo výške 304.627,32 €, výdavky spolu činia 628.841,95 €. Plnenie vo výdavkovej časti 

rozpočtu sa celkovo plnia na 39  %. Všetky rozpočtované výdavky sa k 30.6.2022 plnia 

priebežne, prekročené a nerozpočtované výdavky budú zapracované do najbližšej úpravy 

rozpočtu.  

 

 Hodnotiaca správa obsahuje rozpočet, úpravu rozpočtu a plnenie k 30.6.2022 obce ako 

aj rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica. 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých príjmoch a výdavkoch sú v predloženom dokumente. 

Dokument má informatívny charakter a obecné zastupiteľstvo ho len berie na vedomie.  

  

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

uzavrieť zoznam prihlásených. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu 

obce p. poslanca J. Hudečka, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k hospodáreniu obce za 

I. polrok 2022. 

J. Hudeček: Obecná rada prerokovala Rozbor hospodárenia za I. polrok 2022   a odporúča ho 

obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.  

 starosta: Prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu, 

p. Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

Pani A. Stančeková: Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2022 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor hospodárenia za I. polrok  bol vykonaný 

v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. z. vyjadruje verne vo všetkých súvislostiach 

finančnú situáciu obce Nitrianska Blatnica k 30.06.2022. Komisia navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu zobrať hospodárenie obce za I. polrok 2022 na vedomie. 

  

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? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 23/2022 v znení:  
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Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

b e r i e  n a  v e d o m i e   
hospodárenie obce za I. polrok 2022   

 

 

5. bodom   je bod rôzne a interpelácie poslancov. V tomto bode Vás najskôr zoznámim 

s rozpočtovými opatreniami obce od posledného zasadnutia OZ a potom Vám predložím na 

vedomie a prerokovanie aktuálne zmluvy, žiadosti, informácie, návrhy a opatrenia obecného 

úradu.   

1.  Rozpočtové opatrenia č. 47 – 61/2022 

2.  Zloženie okrskovej (miestnej) volebnej komisie na KaRV  2022  

3.  Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 

4.  Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce  

5.  Žiadosť o predĺženie limitu a obdobia kontokorentného úveru 

6.  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1132/51 – Miluša Turčanová Nitrianska   

     Blatnica č. 36 

7.  Záznam z prerokovania upozornenia prokurátora a Upozornenie prokurátora sp. zn. Pd   

     96/22/4406-7 zo dňa 18.08.2022 a Pd 59/22/4406-2 zo dňa 13.04.2022 podľa § 28 ods. 1   

     zák. č.153/2001 Z. z.o prokuratúre v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len zák.   

     č.153/2001 Z. z.) 

8.  Návrh kúpnej zmluvy   nehnuteľnosti v kat. území Nitrianska Blatnica, a to: 

- parcela registra „C“ parc.č.226/3, zastavaná  plocha a nádvorie o výmere cca 600 m2,  

- stavba - farská budova s. č. 422, v celku. 

9.  Oznámenie o nominácii na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 

10. Návrh žiadosti o udelenie Značky Európske dedičstvo pre lokalitu Rotunda sv. Juraja 

11. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

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

12. Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu zvonice veže kostola Povýšenia sv. kríža   

      v Nitrianskej Blatnici - RKC – Farnosť Nitrianska Blatnica  

 
 

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

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  

V diskusii vystúpili poslanci, ktorí poukázali na aktuálne problémy života obce a navrhli 

opatrenia na ich riešenie. 

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 p. poslankyňu Ing. D. Pátrovičovú aby predniesla návrh uznesenia z bodu 

rôzne. Budeme hlasovať o návrhu ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 24/2022 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 
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a) b e r i e  n a  v e d o m i e    

1.  Zloženie volebnej komisie na KaRV  2022  

2.  Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 

3.  Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce  

4.  Záznam z prerokovania upozornenia prokurátora a Upozornenie prokurátora sp. zn. Pd   

     96/22/4406-7 zo dňa 18.08.2022 a Pd 59/22/4406-2 zo dňa 13.04.2022 podľa § 28 ods. 1   

     zák. č.153/2001 Z. z.o prokuratúre v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len zák.   

     č.153/2001 Z. z.) 

5.  Oznámenie o nominácii na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 a priebeh   

      prezentácie projektu 

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia č. 47 – 61/2022 

2.  Finančný príspevok RKC – Farnosť Nitrianska Blatnica vo výške 5.000,-€ na rekonštrukciu   

     zvonice veže kostola Povýšenia sv. kríža v Nitrianskej Blatnici  

3.  Kúpnu zmluvu nehnuteľnosti v kat. území Nitrianska Blatnica, a to: 

- parcela registra „C“ parc.č.226/3, zastavaná  plocha a nádvorie o výmere cca 600 m2,  

- stavba - farská budova s. č. 422, v celku. 

4.  Predloženie žiadosti o udelenie Značky Európske dedičstvo pre lokalitu Rotunda sv. Juraja 

5.  Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

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

    a) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy č. 1 Plánu obnovy na predkladanie žiadostí o   

        poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu verejných historických a pamiatkovo   

        chránených budov 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,  

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

    c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

 c)  n e s c h v a ľ u j e  

     Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1132/51 – Miluša Turčanová Nitrianska   

     Blatnica č. 36 

 

d)  s ú h l a s í  

      s predĺžením splatnosti poskytnutého kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške   

     70 000,- € do 31.10.2023 a zabezpečením úveru blankozmenkou obce spolu s dohodou  

     o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

e)  z a v ä z u j e  

Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici, aby súčasný skutkový stav rozvojovej lokality „H“ 

Územného plánu obce Nitrianska Blatnica zapracoval a legislatívne zosúladil v jeho 

pripravovaných zmenách a doplnkoch.   
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9. bod  

Záver      

 

starosta – keďže sme vyčerpali vstupy v rámci bodu Rôzne, uzatváram tento bod. Viac bodov 

programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, že sme ukončili 20. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. posledné v tomto  8. 

volebnom období 2018 - 2022. Dovoľte mi vysloviť osobné poďakovanie za Vašu obetavú 

prácu v miestnej samospráve v celom volebnom období. Úprimne Vám želám nech sa Vám 

naďalej darí spájať osobnú sebarealizáciu s ušľachtilými cieľmi v prospech iných. Zároveň 

Vám  ďakujem za účasť a želám príjemný zbytok večera.   

 

V Nitrianskej Blatnici,  16.09.2022 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

                                                            

                                                                                    
 

Mgr. Michal Toman 

                       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Alena Stančeková                                                 ....................................... 

 

  

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

 


