Zápisnica č. 5/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 24.10.2018
v zasadačke Obecného úradu Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva - podľa priloženej
prezenčnej listiny
Počet obyvateľov: 2 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie
Bod č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Terézia Földváryová, starostka obce,
privítala prítomných. Skonštatovala, že poslanecký zbor je prítomný v počte 5 poslancov, t.j.
je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Zitu
Horváthovú, za overovateľov zápisnice poslancov Evu Méryovú a Štefana Sárosfaiho.
Oboznámila prítomných s programom rokovania.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti starostu obce
Správa o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Blatná na
Ostrove k 30.06.2018
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce
k 31.12.2017
Náhrada platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
Pripomienky občanov - Rôzne
Poslanci v pomere za 5/proti 0/ zdržal sa 0 - schválili program rokovania.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala o tom, že na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva obecnému úradu neboli uložené žiadne úlohy.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Posledné zasadnutie sa konalo v auguste 2018. Za uvedené obdobie okrem
administratívnych záležitostí sa starostka venovala nasledovným veciam.

Vo veci žiadostí o dotácie:
Starostka na predošlých zasadnutiach informovala o podanej žiadosti obce o
poskytnutie dotácie na rekonštrukciu domu smútku. Na základe oznámenia pôdohospodárskej
platobnej agentúry žiadosť obce o dotáciu z fondov EÚ bola úspešná. Projekt bude
podporený dotáciou 105 000.- Eur. Výsledok bol oznámený formou rozhodnutia, čaká sa na
podpísanie zmluvy.
Starostka informovala o vyhodnotení žiadostí o dotáciu na rekonštrukciu a rozšírenie
požiarnej zbrojnice z kapitol Ministerstva vnútra SR. Žiadosť obce bola kladne vyhodnotená,
bude podporená dotáciou 30 000.- Eur. Zmluva o poskytnutí dotácie bola obci doručená,
starostkou podpísaná a zaslaná na ministerstvo. Obdive investičné akcie bude možné
realizovať v roku 2019: dom smútku po podpísaní zmluvy, požiarnu zbrojnicu po vybavení
stavebného povolenia.
Obec bola úspešná v získaní protipožiarnej techniky. Dňa 24.10.2018 sme prevzali od
ministerky vnútra Denisy Sakovej v Galante, protipovodňovú techniku. Prívesný vozík
obsahuje kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, ponorné čerpadlo, elektrický agregát s
príslušenstvom, protipovodňovú bariéru, atď.
Starostka informovala, že pred zahájením rekonštrukcie a rozšírenia domu smútku
a rekonštrukcie chodníku je potrebné vybaviť súhlas na výrub drevín, ktoré zasahujú do
stavieb. Žiadosť bola podaná určenému správnemu orgánu na posúdenie. Tým, že výrub
drevín je možné realizovať po vydaní povolenia a mimo vegetačného obdobia, t.j. od októbra
do marca, posúva sa termín realizácie samotnej stavby chodníka.
Informovala o stave rekonštrukcie verejného osvetlenia: po výmene nových svietidiel
na hlavnej ulici a ulici od autobusovej stanice cesty I/63 až po espresso prácami sa bude
pokračovať na zostávajúcich uliciach obce. LED svietidlá boli objednané, závisí na počasí, či
ich budeme môcť namontovať tento rok.
Starostka sa venovala rekonštrukcii budovy materskej školy. Rekonštrukčné práce boli
zahájené začiatkom letných prázdnin. V tomto období pracovali všetci v zrýchlenom tempe
a to od dodávateľskej firmy až po zamestnancov obecného úradu. Rekonštrukciou budovy sa
muselo riešiť aj umiestnenie miestnej knižnice. Na tento účel bola vyčlenená nová miestnosť.
Realizácia knižnice obec stála 20 530,98 eur, ktoré boli financované z vlastných zdrojov.
V súčasnosti čakáme na dodanie vybavenia knižnice. Výdavky na rekonštrukciu miestností
materskej školy dosiahli celkom 61 500 Eur. Táto investícia bola realizovaná podporou
maďarskej vlády, ktorá na tento účel poskytla dotáciu 51 755.- Eur. Vďaka tejto investícii
kapacity školy sme rozšírili z 24 na 48 detí. Slávnostné odovzdanie nových priestorov sa
uskutočnilo dňa 14.10.2018 za účasti hojného počtu obyvateľov obce a za účasti Éva Horváth,
v zastúpení Bethlen Gábor Alap. Starostka poďakovala za dobrovoľnú prácu občanom
v podobe upratovania: členom skupiny PILATES a Andrei Molnárovej a za prípravné práce
slávnostného odovzdania poslancom Jánovi Sülimu a Gejzovi Mayerovi.
Na základe získaných informácií od Slovenskej správy ciest Dunajská Streda a D4R7
Construkcion s.r.o. podala informáciu o plánovaných obmedzeniach, ktoré budú z dôvodu
realizácie rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná – Holice. Pravdepodobne od novembra sa
uskutoční uzávierka cesty III/1383 Blatná na Ostrove-Macov a cesty III/1379 (TrnávkaMacov). Tieto obmedzenia sa dotknú aj obce Blatná na Ostrove: počas predmetných
uzávierok premávka bude presmerovaná na miestnu komunikáciu Blatná na Ostrove-Trnávka.
Z dôvodu pripravovaných dopravných obmedzení a zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky na predmetnom úseku, bola obec požiadaná na realizáciu organizácii dopravy pred
kostolom. Tá bola v roku 2017 schválená na základe projektovej dokumentácie Okresným
riaditeľstvom policajného zboru v Dunajskej Strede a Okresným úradom Dunajská Streda. Na
základe uvedených informácií a požiadavky okresného úradu, obec na uvedenom úseku
pristúpi k osadeniu nových dopravných značení.

V súvislosti čiernou stavbou ťažbou štrkopieskov v katastrálnom území obce
informovala, že na stavbe sa uskutočnil štátny stavebný dohľad. Za účelom ďalšieho postupu
v konaní sa zisťuje stavebník stavby rýchlostnej sety R7, nakoľko z predložených
dokumentov nie je zrejmé kto ním je.
Ohľadne uskutočnených podujatí obce starostka sa venovala organizácii podujatí:
Obec prvýkrát organizovala slávnosť požehnanie nového chleba. Nový chlieb bol
pripravený z obilia troch obcí: našej a družobných obcí Tarany a Mezőtúr. Slávnosť sa
uskutočnila v rámci svätej omše v miestnej kaplnke dňa 26.08.2018. Po vysvätení chlieb bol
rozdaný občanom obce. Na toto podujatie boli pozvaní starostovia družobných obcí Tarany
a Mezőtúr, Na podujatí sa zúčastnila Eva Patkós, poslankyňa mesta Mezőtúr.
Starostka obce informovala o tom, že na pozvanie partnerskej obce Mezőtúr desať
detí obce sa zúčastnilo podujatia „Stretnutie partnerských obcí Mezőtúr“, ktoré bolo od 21.24.08.2018. Pre deti bol zabezpečený zaujímavý program: rôzne súťaže, výlety, návšteva
útulku psov, jarmok atď. Bola to výborná možnosť na oboznámenie sa s kultúrou ostatných
partnerských obcí a predstavenie našej kultúry zúčastneným. V súvislosti zabezpečením
sprievodu detí, starostka vyjadrila poďakovanie pedagogickému dozoru - riaditeľkám
školských zariadení obce Alžbete Véghovej a Alžbete Hlivákovej, ktoré sa o deti starali. Ďalej
Tiborovi Sárosfaimu za požičanie motorového vozidla, vďaka ktorému obec zabezpečila
dopravu detí na toto podujatie.
Ako každý rok, v obci aj tento rok sa uskutočnil mimoriadny zber odpadu. Dňa
02.10.2018 boli odvezené prebytočné veci z domácností obce.
Dňa 11.10.2018 sa uskutočnil tradičný jednodňový výlet dôchodcov. Tento rok sme
navštívili ostrihomskú baziliku v Maďarsku a trhy Šimona Júdu v Štúrove.
V príprave sú tieto podujatia obce: premietanie kina Mozgó Mozi, bude dňa
26.10.2018 a deň dôchodcov, ktoré bude 04.11.2018.
Poslanci správu brali na vedomie v pomere za 5 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 4
Správa o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce
Blatná na Ostrove k 30.06.2018
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky, správu predložila starostka obce.
Prezentovala výsledky hodnoteného obdobia: rozpočtované príjmy boli naplnené na 50,84 %,
rozpočtové výdavky na 35,36 %. Hospodárenie obce za I. polrok 2018 je prebytok vo výške
31 136.- Eur.
Poslanci správu brali na vedomie v pomere za 5 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 5
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce
k 31.12.2017
Starostka predložila a prečítala správu nezávislého audítora z overenia účtovnej
závierky obce k 31.12.2017. V predmetnej správe bolo konštatované, že obec Blatná na
Ostrove konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Poslanci správu brali na vedomie v pomere za 5 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 6
Náhrada platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
Starostka informovala o podmienkach preplatenia dovolenky starostu, ktorý upravuje
§ 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest. Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej
účely sa primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno
starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho
kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Z dovolenky za rok 2018
starostka nevyčerpala celkom 22 dní z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti (stav
k 30.09.2018).
Starostka navrhla schváliť náhradu platu starostky obce za nevyčerpanú dovolenku za
rok 2018. Upozornila, že náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 sa uplatní iba
v prípade, že starostka obce na volebné obdobie 2018-2022 zvolená nebude. V prípade, že
zvolená bude, nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 vyčerpá v roku 2019.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 4/ proti 1 – Zsolt Nagy/ zdržal sa – 0.

Bod č. 7
Pripomienky občanov - rôzne
V rámci rôzneho vystúpili:
Štefan Sárosfai – opýtal sa, kde stál jeho list od stavebného úradu, ktorý prevzal 22.10.2018,
ale vydaný bol 28.9.2018. Ďalej aké informácie má obec ohľadne nelegálneho odpadu
nájdeného v areáli bývalého štátneho majetku, v budove vo vlastníctve pána Cséfalvayho.
Starostka – Ohľadne listu odpovedala, že je to otázka, na ktorú obecné zastupiteľstvo
nepozná odpoveď. Treba sa informovať na stavebnom úrade. Na otázku nelegálneho odpadu
odpovedala, že prípadom sa zaoberá kriminálna polícia, informácie polície verejnosti nie sú
dostupné.
Zsolt Nagy – opýtal sa, čo je s chodníkmi od autobusovej zastávky od cesty I/63 až po
espresso.
Starostka – Ohľadne tejto otázky viackrát bola podaná informácia: prebiehajú rokovania so
Slovenským pozemkovým fondom Bratislava o získanie pozemkov do vlastníctva obce, až
potom môžeme pristúpiť k získaniu stavebného povolenia.
Eva Mériová – položila otázku, kedy sa môže zahájiť stavba požiarnej zbrojnice.
Starostka – odpoveď odznela v správe starostky obce: po vybavení stavebného povolenia.
Nakoľko ďalšie pripomienky neodzneli, starostka poďakovala všetkým za účasť
a ukončila zasadnutie.
Zápisnica podpísaná starostkou obce v zmysle § 12 ods. 1 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove:
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce
Overovatelia:
Štefan Sárosfai
Eva Mériová
Zapísala Zita Horváthová, dňa 29.10.2018
Počet príloh: 27 strán

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 24.10.2018
Uznesenie č. 33/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Moniky Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov:
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia OZ
Uznesenie č. 34/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 35/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 36/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správa o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Blatná na Ostrove
k 30.06.2018
Uznesenie č. 37/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2017

Uznesenie č. 38/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
schvaľuje
náhradu platu starostky obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
V Blatnej na Ostrove, dňa 29.10.2018

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

