Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 21.02.2019
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva - podľa priloženej
prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce

Počet obyvateľov: 48 - 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 7 poslancov, t.j.
je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Moniku
Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Františka Gajdácsa a Soňu Csibovú. Oboznámila
prítomných s programom rokovania.
Program
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o činnosti starostu obce
4. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu
5. Výročná správa obce Blatná na Ostrove za rok 2017
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
7. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
9. Rozpočet obce na roky 2019-2021
10. Žiadosti občanov a organizácií
11. Pripomienky občanov - rôzne
Poslanec Milan Trúsik požiadal o doplnenie programu o dva ďalšie body, a to:
12. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove č. 9/OZ/2008 zo dňa
11.03.2008
13. Širšie prerokovanie projektu rekonštrukcie domu smútku a aktuálneho stavu vedenia
kroniky obce
Poslanec Ing. Mátyás Sallay požiadal o doplnenie programu o bod:
14. Označenie obecných vozidiel erbom obce
Poslanci v pomere za 7/proti 0/ zdržal sa 0 - schválili doplnenie programu rokovania
o navrhnuté body programu poslancom Milanom Trúsikom.
Poslanci v pomere za 7/proti 0/ zdržal sa 0 - schválili doplnenie programu rokovania
o navrhnuté body programu poslancom Ing. Mátyásom Sallaym.
Poslanci v pomere za 7/proti 0/ zdržal sa 0 - schválili celkový 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 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Z dôvodu, že program slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa
06.12.2018 neobsahoval správu starostu, správa sa podáva za obdobie od októbra 2018:
Starostka na predošlých zasadnutiach informovala o schválenej dotácii z fondov EÚ na
rekonštrukciu domu smútku. Dňa 07.12.2018 obci bolo doručené rozhodnutie
pôdohospodárskej platobnej agentúry, v ktorom bolo rozhodnuté o maximálnej výške
nenávratného finančného príspevku vo výške 115 070.- Euro. Dňa 17.01.2019 sme boli
vyzvaní na doručenie osvedčenia o zvolení starostu obce v podobe úradne osvedčenej
fotokópie. Momentálne sa čaká na podpísanie zmluvy.
Starostka informovala, že pred zahájením a rekonštrukciou chodníka pri cintoríne
a detskom parku bolo potrebné vykonať výrub drevín. Po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o výrube, začiatkom novembra sa pristúpilo k výrubu drevín, následne
v decembri k realizácii stavebných prác. Informovala, že vchod cintorína nebol zabetónovaný
z dôvodu, že pred zahájením rekonštrukcie domu smútku bude potrebné vybudovať prípojky
k domu smútku, zabetónuje sa až po realizácii prípojok.
Na križovatke pred cintorínom v novembri boli osadené nové dopravné značenia,
práce boli vykonané na základe projektovej dokumentácie schválenej OR PZ ODI Dunajská
Streda a následným určením dopravného značenia Okresného úradu, odb. dopravy Dunajská
Streda a Obce Blatná na Ostrove. Vyjadrila presvedčenie, že nová organizácia dopravy
dopomôže k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na predmetnom úseku.
Bola vybavená štátna dotácia na stravovanie detí materskej školy. V januári 2019 nám
bolo doručené rozhodnutie ÚPSVaR, v zmysle ktorého dotácia bola poskytnutá na úhradu
nákladov potravín - pre 8 detí MŠ, v poslednom ročníku materskej školy. Od septembra sa
očakáva možnosť dotácie pre žiakov základnej školy.
V decembri 2018 sa starostka zúčastnila valného zhromaždenia ZOHŽO Šamorín.
Hlavnou témou zasadnutia bola novela zákona o odpadoch. V zmysle novely zákona výška
poplatku za skládkovanie odpadu sa odvíja od úrovne jeho vytriedenia. Podľa nariadenia
vlády, počas najbližších troch rokov sa bude postupne zvyšovať. Informovala, že výdavky
obce za uloženie odpadu sa priamo dotýkajú aj občanov, pretože výška poplatku občana za
komunálny odpad sa vypočítava z výdavkov obce vynaložených na tento účel. Úroveň
vytriedenia odpadu v roku 2018 bude známy po odovzdaní štatistických údajov odpadov po
28.2.2019, ale v triedení máme určite rezervu. Prostredníctvom letákov distribuovaných do
domácností občania obce boli informovaní o tejto skutočnosti, obec ich požiadala
o súčinnosť: o dôslednejšie triedenie odpadu.
Starostka spolupracovala na riešení poplachu – únik nebezpečnej látky na stavbe
rýchlostnej cesty R7, ktorý nastal dňa 17.1.2019. Dňa 17.01.2019 v čase o 14:59 hod. bola
nahlásená udalosť na LTV (linka tiesňového volania) ako: priestor istý úsek, na ktorom sa
nedajú naštartovať autá, ľudia pociťujú zdrav. ťažkosti - krvácanie z nosa, krvácanie pri
stolici. Stavba sa nachádza na ceste medzi obcami Blatná na Ostrove a Lehnice, zhruba cca
200 m za obcou Blatná na Ostrove. Prieskumná skupina hasičskej jednotky nenamerala

žiadny výskyt nebezpečnej látky. Po strete so zranenými osobami sa od nich dozvedeli, že sú
v poriadku, nemajú žiadne zranenia, ani zdravotné ťažkosti. Prieskumná skupina nenamerala
výskyt nebezpečných látok ani počas návratu k dekontaminačnému stanu. Na miesto udalosti
sa dostavili zamestnanci Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre a v ochranných
odevoch vykonali rozsiahle merania v zóne priameho ohrozenia s negatívnymi výsledkami.
Podozrenie, že zdravotný stav troch mladistvých z obce Blatná na Ostrove môže s udalosťou
súvisieť - následné vyšetrenia nepotvrdili. V súvislosti s poplachom poďakovala poslancom
Csabovi Mayerovi a Gejzovi Mayerovi, ktorí v prípade potreby ponúkli pomoc a súčinnosť.
Ďalej sa venovala riešeniu problematiky základnej školy s vyučovacím jazykom
slovenským, ktorá rezignuje od roku 2017, kedy mesto Šamorín zrušilo spoločný školský
obvod uzatvorený s našou obcou. Zákonná úprava určenia školského obvodu sa zmenila od
1.1.2019. Konkrétne kroky na vyriešenie problematiky budú prezentované v samostatnom
bode programu rokovania.
V súvislosti s obecnou knižnicou informovala, že prebieha inventarizácia
a systematizácia knižného fondu, ktorý sme v decembri 2018 zveľadili nákupom nových kníh
v hodnote 1000.- Eur. Slávnostné otvorenie knižnice je predbežne naplánované na
02.04.2019. Vyjadrila presvedčenie, že do uvedeného termínu budú práce zvládnuté.
Venovala sa novým povinnostiam obce, ktoré jej zo zákona vyplývajú a týkajú sa
riadenia obecného úradu: od 01.01.2019 obecný úrad má elektronickú podateľňu - podania
prijímame a odosielame prostredníctvom elektronickej registratúry, všetky rozhodnutia obce
vrátane daňových, úrad vydáva prostredníctvom elektronickej schránky. Ďalej má obec nový
softvér na miestne dane, evidenciu obyvateľov, dane a odpady, kataster, stavby, cintorín, na
doriešenie čaká školská jedáleň. Na modernizáciu miestnej samosprávy boli vyškolení
zamestnanci obecného úradu. Veľa občanov sa informuje o možnosti zaplatenia miestnej dane
na rok 2019. Za účelom vydania správneho rozhodnutia, tento rok bude v neskoršom termíne,
z dôvodu, že je potrebné urobiť kontrolu prevodu údajov t.j. predmetu dane. O možnosti
úhrady dane občanov úrad bude informovať.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva 23/OZ/2018 zo dňa 03.05.2018, za
účelom zmiernenia klesania zo smeru Lehnice obecný úrad požiadal staviteľa o zmenu
určenia dopravného značenia a to vo forme optických bŕzd, alebo zúžením jazdného pruhu
deliacim ostrovčekom alebo deliacim pásom. Na základe oznámenia investora D4R7, žiadosť
bola konzultovaná SSC Dunajská Streda a OR PZ ODI Dunajská Streda, šírkové pomery
cesty neumožňujú budovanie deliaceho ostrovčeka, ako možnosť prichádza do úvahy
inštalovanie opticko-akustických bŕzd. Dňa 15.02.2019 bola otvorená cesta smerom na
Lehnice, ktorá bola uzavretá z dôvodu výstavby rýchlostnej cesty R7. Z dôvodu, že
požadované a sľúbené akustické brzdy nainštalované neboli, starostka kontaktovala
dopravného manažéra D4R7. Montáž optických bŕzd, podľa požiadavky obce, vykonali dňa
20.02.2019.
V súvislosti s otvorením cesty smer Blatná na Ostrove - Lehnice a následnou úplnou
uzávierkou cesty smer Blatná na Ostrove-Macov podala informácie získané od Okresného
úradu Dunajská Streda: bol dočasne premiestnený označník autobusovej zastávky zo smeru
Macov, na smer Lehnice pred č. d. 93. Cesta na Lehnice je cesta III. kategórie, správa
komunikácie ako aj kompetencia patrí SSC Dunajská Streda, nie obci. Z dôvodu, že občania
obce označník autobusovej zastávky svojvoľne premiestnili na iné miesto, za účasti OR PZ
ODI, SSC a OU Dunajská Streda bolo dňa 20.2.2019 zvolané miestne šetrenie. Na toto
šetrenie kompetentné úrady z Dunajskej Stredy prizvali aj obec Blatná na Ostrove. Na
základe včerajšieho rokovania nedošlo k výraznému posunu vo vyriešení tejto situácie. Za
účelom vybavenia veci k spokojnosti občanov ako aj kompetentných úradov, sa starostka
obrátila na SAD Dunajská Streda, kde nám bolo oznámené, že SAD Dunajská Streda iba

chcela vyjsť v ústrety občanov našej obce. V prípade odporu občanov strpieť označenie
zastávky v smere Lehnice na prechodnú dobu, zruší túto zastávku v obci Blatná na Ostrove.
Starostka obce sa zúčastnila školenia o verejnom obstarávaní a elektronickej schránke.
Zúčastnila sa valného zhromaždenia Regionálneho združenia Podunajsko, kde bolo
zvolené nové vedenie združenia. Starostka je členkou dozornej rady združenia.
Na záver starostka informovala o tom, že výkonom funkcie zástupcu starostu obce
dňom 28.01.2019 vymenovala poslanca obecného zastupiteľstva Gejzu Mayera.
Poslanci správu brali na vedomie v pomere za 7/ proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 4
Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu
Starostka obce informovala o tom, že voľbu nie je potrebné vykonať, zistila sa chyba
v písaní zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2018. V zápisnici nebolo
uvedené zvolenie tretieho člena komisie na ochranu verejného záujmu, Milana Trúsika.
Zápisnica bude opravená s doplnením tohto údaju a vykonaná zmena návrhu príslušného
uznesenia zo dňa 6.12.2018.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Výročná správa obce Blatná na Ostrove za rok 2017
Výročnú správu predkladala starostka obce. Stručne vyhodnotila jednotlivé body
výročnej správy: základnú charakteristiku obce, rozpočet obce a jeho plnenie, hospodárenie
obce a usporiadanie hospodárskeho výsledku, bilanciu aktív a pasív ku koncu roka, prehľad
o stave a vývoji dlhu a ostatné dôležité informácie za rok 2017. Prezentovala výsledok
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017, čím je prebytok vo výške 41 499.- Eur.
Poslanci správu brali na vedomie v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 6
Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky
Obce Blatná na Ostrove za rok 2018
Hlavná kontrolórka informovala, že v zmysle platných právnych predpisov je povinná
takúto správu prekladať po uplynutí kalendárneho roku. Je to súhrnná správa za kontrolnú
činnosť vykonanú v roku 2018. K predloženej správe neboli položené otázky, pristúpilo sa k
hlasovaniu. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice
Poslanci správu brali na vedomie v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 7
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Blatná na Ostrove na I. polrok 2019, plán pozostáva z piatich bodov. Návrh
plánu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci plán činnosti hlavnej kontrolórky schválili v pomere za 7/proti 0/zdržal sa
0.

Bod č. 8
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Starostka obce informovala, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Blatná na
Ostrove končí dňa 04.07.2019. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písmeno j)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. volí a určuje rozsah výkonu funkcie
hlavného kontrolóra. V zmysle §18a ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. deň konania voľby
hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste
obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. Obecné zastupiteľstvo by tak na
svojom rokovaní malo schváliť uznesenie, ktorým vyhlási voľbu hlavného kontrolóra, určí
deň konania voľby, rozsah úväzku hlavného kontrolóra, schváli uznesenie o vykonaní a
spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidáta.
K predloženému bodu poslanci nemali otázky. Starostka obce prečítala nasledovný návrh
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
1.
vyhlasuje
- voľbu hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove v súlade s ustanovením § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude
konať dňa 20.06.2019
2. určuje
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove na kratší pracovný čas so
20 % úväzkom
3. s c h v a ľ u j e
- uznesenie o vykonaní a spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Blatná na
Ostrove a o náležitostiach prihlášky kandidáta v nasledovnom znení:
A)Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra
a1) Starosta obce v súčinnosti s obecným úradom zabezpečí vyhlásenie volieb v súlade s
platnou právnou úpravou tak, aby boli zachované všetky zákonné lehoty – a to na úradnej
tabuli obce, internetovej stránke obce, v miestnom rozhlase a v regionálnom časopise.
a2) Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva.

a3) Na postup pri voľbe sa v plnom rozsahu vzťahuje ustanovenie § 18a ods. 3 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
a4) Pre vykonanie voľby volí Obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu,
ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a oznámi výsledky
hlasovania.
a5) Na hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky (spoločný hlasovací lístok všetkých
kandidátov), ktoré sú opatrené pečiatkou obce Blatná na Ostrove.
B) N á l e ž i t o s t i p r i h l á š k y
b1) prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove,
b2) titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje,
b3) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
b4) úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b5) kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
b6) doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
b7) čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b8) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
Blatná na Ostrove.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 9
Rozpočet obce na roky 2019-2021
Starostka informovala zastupiteľstvo o tom, že rozpočet na rok 2019 bol zostavený
ako vyrovnaný, t.j. príjmy sa rovnajú výdavkom obce. Výdavková časť rozpočtu pokrýva
požiadavky na plnenie úloh originálnych pôsobností a preneseného výkonu štátnej správy. Na
základe prehľadu údajov, ktoré boli prezentované na zastupiteľstve prostredníctvom digitálnej
prezentácie, bežný rozpočet bol navrhnutý s prebytkom vo výške 53 772,- € a kapitálový
rozpočet so schodkom 80 922,-€. Navrhovaný schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a rozdielu príjmov a výdavkov finančných operácií.
V časti kapitálových príjmov je rozpočtovaný príjem za predaj pozemku schválený
obecným zastupiteľstvom v roku 2018. V časti príjmov z daní z nehnuteľností nedochádza k
veľkým rozdielom oproti predchádzajúcemu roku, nakoľko nedochádza k zmenám sadzieb
daní. Vyšší príjem oproti minulým rokom sa nepredpokladá ani na položke „poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. V časti príjmov z transferov sú zaradené
príspevky na činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce (školstvo, matrika,
register obyvateľstva, stavebné konanie,...).
Medzi kapitálovými výdavkami v návrhu rozpočtu pre rok 2019 sú zahrnuté výdavky
na vybudovanie infraštruktúry nového bytového domu, na dokončenie II. etapy rekonštrukcie
verejného osvetlenia, výdavky na spolufinancovanie prestavby a prístavby domu smútku, na
rekonštrukciu oplotenia základnej školy vrátane výstavby nového oplotenia pri budove
materskej školy, výdavky na prístavbu a prestavbu požiarnej zbrojnice.

Starostka obce informovala, že rozpočet výdavkov vychádza predovšetkým z potreby
zabezpečiť financovanie úloh obce vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:  správa miestnych komunikácií  správa verejných
priestranstiev  správa cintorínov  správa kultúrnych, športových zariadení, kultúrnych
pamiatok  nakladanie s odpadom  udržiavanie čistoty v obci  správu a údržbu verejnej
zelene  správa a údržba verejného osvetlenia  ochrana životného prostredia  vzdelávanie,
kultúra...
Ďalej uviedla, že po schválení záverečného účtu obce, na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva do rozpočtu obce bude možné zapojiť ďalších 28 477 Eur s tým, že
tieto finančné prostriedky bude možné použiť iba na kapitálové výdavky, teda na investičné
zámery obce.
V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy starostka navrhla neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2019-2021. Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko
k návrhu rozpočtu obce, odporúčala obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na
roky 2019-2021 schváliť.
Starostka predložila na schválenie uznesenie o neuplatňovaní programového rozpočtu
obce a o predloženom stanovisku hlavného kontrolóra:
Hlasovanie – Bod A:
Obecné zastupiteľstvo Blatná na Ostrove s c h v a ľ u j e v súlade s § 4 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce Blatná na Ostrove na roky 20192021.
Poslanci návrh schválili v pomere za - 7/ proti – 0/zdržal sa - 0.
Hlasovanie – Bod B:
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného
kontrolóra k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2019-2021.
Poslanci návrh schválili v pomere za - 7/ proti – 0/zdržal sa - 0.
Rozprava:
K príjmovej časti rozpočtu obecné zastupiteľstvo nepredložilo pozmeňujúce návrhy. V rámci
rozpravy boli predložené nasledovné pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali výdavkovej časti
rozpočtu obce.
Poslanec Csaba Mayer predložil nasledovné pozmeňujúce návrhy:
C) znížiť bežné výdavky na akciu Deň obce z 4 700.- Eur na 3.000,- Eur, zvyšnú sumu
navrhol získať od sponzorov,
D) bežné výdavky na akciu Chute Jánošovej záhrady navrhol znížiť z 2.500 € na
2 000.- Eur, zvyšnú sumu navrhol získať od sponzorov,
E) bežné výdavky v položke transfer pre Slovenský Červený kríž zvýšiť
z navrhnutých 0,- Eur na 800,-Eur,
F) zvýšiť bežný transfer pre Csemadok Blatná na Ostrove zo sumy 1750.- Eur na
sumu 2.000,- Eur, vzhľadom na aktivitu organizácie,
G) zvýšiť bežný transfer pre Inovare zo sumy 1750.- Eur na 2.000,- Eur, vzhľadom na
aktivitu občianskeho združenia.
V položke Kultúrny dom – ostatné kultúrne akcie, požiadal o rozpis jednotlivých akcií
s uvedením výšky výdavku na podujatie.

K návrhu poslanca Csabu Mayera starostka obce uviedla dôvody prečo návrh rozpočtu
neobsahuje dotáciu pre Slovenský Červený kríž a TJ Dynamo Blatná na Ostrove. Slovenský
Červený kríž - Organizácia dotáciu poskytnutú v roku 2018 nevyúčtovala v lehote stanovenej
v nariadení obce. Časť finančnej dotácie musela vrátiť na účet obce z dôvodu, že dotáciu
použila na iný účel, na aký jej v zmysle žiadosti organizácie a následne uzatvorenej zmluvy
bola poskytnutá. V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2013
o podmienkach poskytovania dotácií žiadateľovi, ktorý nezúčtuje poskytnutú dotáciu v lehote
ustanovenej v tomto nariadení, dotácia v ďalšom kalendárnom roku nemôže byť poskytnutá.
Z hore uvedeného vyplýva, že organizácii Slovenského Červeného kríža dotácia v roku 2019
nemôže byť poskytnutá.
TJ Dynamo Blatná na Ostrove – Organizácia poskytnutú dotáciu v roku 2019 nevyúčtovala
vôbec, z uvedeného dôvodu jej v roku 2019 nemôže byť poskytnutá. Požiadala poslancov
aby tieto dôvody pri hlasovaní v návrhu rozpočtu zohľadnili.
Hlasovanie – bod C) „Deň obce“
Poslanci návrh Csabu Mayera neschválili v pomere za 3 – Mátyás Sallay, Csaba Mayer,
Milan Trúsik/ proti 1 - Gejza Mayer/ zdržal sa 3 – Szalayová Erika, Soňa Csibová, František
Gajdács.
Hlasovanie – bod D) „Chute Jánošovej záhrady“
Poslanci návrh Csabu Mayera schválili v pomere za 6 – Mátyás Sallay, Csaba Mayer, Milan
Trúsik, Soňa Csibová, Gejza Mayer, František Gajdács / proti 0 / zdržala sa 1 – Erika
Szalayová.
Hlasovanie – bod E) „Dotácia pre Slovenský Červený kríž“
Poslanci návrh Csabu Mayera schválili v pomere za 6 – Mátyás Sallay, Csaba Mayer, Milan
Trúsik, František Gajdács, Erika Szalayová, Soňa Csibová, proti /0, zdržal sa /1 – Gejza
Mayer .
Hlasovanie – bod F) transfer pre ZO Csemadok Blatná na Ostrove
Poslanci návrh Csabu Mayera schválili v pomere za 5 – Mátyás Sallay, Csaba Mayer, Milan
Trúsik, Gejza Mayer, Erika Szalayová/proti 1 – Soňa Csibová/ zdržal sa 1 – František
Gajdács.
Hlasovanie – bod G) transfer pre občianske združenie Inovare
Poslanci schválili v pomere za 4 – Csaba Mayer, Mátyás Sallay, Milan Trúsik, Gejza Mayer /
proti 1 – František Gajdács / zdržal sa 2 – Erika Szalayová, Soňa Csibová.
Poslankyňa Soňa Csibová predniesla tieto pozmeňujúce návrhy:
h) znížiť výdavky na položku Materiál – Výpočtová technika - Funkčná klasifikácia:
Výdavky verejnej správy z 1200.- Eur na 700.- Eur,
i) položka výdavkov na kultúrny dom, podpoložka kuchynské zariadenie: výdavky
zvýšiť z 500.- Eur na 1000.- Eur, navrhla zakúpiť priemyselnú umývačku riadu do kuchyne
kultúrneho domu.
Hlasovanie – bod H) Funkčná klasifikácia: Výdavky verejnej správy - Materiál –
položka: Výpočtová technika
Poslanci návrh Soni Csibovej schválili v pomere za - 7/ proti – 0/zdržal sa - 0.

Hlasovanie – bod I) bežné výdavky kultúrny dom, položka kuchynské zariadenia
Poslanci návrh Soni Csibovej schválili v pomere za - 7/ proti – 0/zdržal sa - 0.
Poslanec František Gajdács navrhol tieto pozmeňujúce návrhy:
J) bežné výdavky položky: Kultúrny dom - deň obce znížiť zo 4 700.- Eur na 0.- Eur,
o 4.700.- Eur zvýšiť položku: Služby –Špeciálne služby- Príprava projektov, Funkčná
klasifikácia výdavky verejnej správy.
K) znížiť bežné výdavky na Kulúrny dom – položka: Kultúrne podujatia-ostatné akcie
z 2000.- Eur na 500.- Eur, kým tie nebudú podrobne rozpísané;
L) znížiť bežné výdavky na verejné osvetlenie, položka Údržba a opravy verejného
osvetlenia z 2000.- Eur na 1000,- Eur,
M) zvýšiť kapitálové výdavky na položku: rekonštrukcia verejného osvetlenia z 5000.Eur na 6000.- Eur.
Hlasovanie – bod J) bežné výdavky na deň obce
Poslanci návrh Františka Gajdácsa schválili v pomere za 4 – Milan Trúsik, František Gajdács,
Erika Szalayová, Soňa Csibová/ proti 1 – Csaba Mayer/ zdržal sa 2 – Gejza Mayer, Mátyás
Sallay.
Hlasovanie – bod K) bežné výdavky na Kultúrny dom – ostatné akcie
Poslanci návrh Františka Gajdácsa schválili v pomere za 6 – Milan Trúsik, František Gajdács,
Erika Szalayová, Soňa Csibová, Mátyás Sallay, Csaba Mayer/ proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza
Mayer.
Hlasovanie – bod L) bežné výdavky na verejné osvetlenie
Poslanci návrh Františka Gajdácsa schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa 0.
Hlasovanie – bod M) kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Poslanci návrh Františka Gajdácsa schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa 0.
Poslanec Milan Trúsik predniesol nasledovné pozmeňujúce návrhy:
N) bežné výdavky, položka transfer pre iné organizácie – rímsko-katolická cirkev
znížiť na 0,- Eur
O) zrušiť uznesenie v bodoch E, F a G tohto uznesenia
P) znížiť bežné výdavky, položka: bežné transfery - transfer pre Csemadok Blatná na
Ostrove a OZ Inovare z 1750.- Eur na 0.- Eur
Hlasovanie – bod N) bežné výdavky, transfer pre iné organizácie – rímsko-katolická
cirkev
Poslanci návrh Milana Trúsika schválili v pomere za 6 – Milan Trúsik, František Gajdács,
Erika Szalayová, Soňa Csibová, Mátyás Sallay, Csaba Mayer/ proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza
Mayer.
Hlasovanie – bod O) zrušenia bodov C, E, F a G tohto uznesenia
Poslanci návrh Milana Trúsika schválili v pomere za 6 – Milan Trúsik, František Gajdács,
Erika Szalayová, Soňa Csibová, Mátyás Sallay, Csaba Mayer/ proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza
Mayer.

Hlasovanie – bod P) znížiť bežné transfery - transfery pre Csemadok Blatná na Ostrove
a OZ Inovare
Poslanci návrh Milana Trúsika schválili v pomere za 6 – Milan Trúsik, František Gajdács,
Erika Szalayová, Soňa Csibová, Mátyás Sallay, Csaba Mayer/ proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza
Mayer.
Nakoľko iné pozmeňujúce návrhy neodzneli, starostka v bode Q) predložila na schválenie
rozpočet obce na roky 2019-2021.
Hlasovanie – bod Q)
Poslanci rozpočet obce na roky 2019-2021 schválili v pomere za 6 – Ing. Mátyás Sallay,
Milan Trúsik, Csaba Mayer, Erika Szalayová, Soňa Csibová, František Gajdács/
proti 1 –
Gejza Mayer/ zdržal sa 0 .

Bod č. 10
Žiadosti občanov a organizácií
Starostka obce prečítala žiadosť rodičov detí obce Blatná na Ostrove a občianskeho
združenia Iniciatíva BKZ, Rohovce o urýchlené zriadenie plno-organizovanej spádovej
základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Žiadatelia upozorňujú na zmenu zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. (školský zákon) a žiadajú prispôsobiť školský obvod základnej
školy s vyučovacím jazykom slovenským kritériám uvedeným v § 1 a 2 školského zákona.
Občianske združenie Iniciatíva BKZ, Rohovce žiada o riešenie tohto problému tak, aby od
školského roka 2019/20 bola v našom regióne zriadená plnoorganizovaná spádová škola.
Informovala, že žiadosť bola klasifikovaná ako žiadosť rodičov detí obce Blatná na Ostrove,
z dôvodu, že zo strany BKZ Rohovce absentovalo meno a podpis štatutárneho zástupcu ako aj
pečiatka organizácie.
V zmysle školského zákona obec zohľadňuje nové kritériá, a to kapacity školských
a iných budov vo vlastníctve obce, dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia
obce, primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy a záujem obyvateľov obce s trvalým
bydliskom v obci o vzdelávanie.
Informovala, že povinnosťou obce je zriadiť základnú školu, alebo dohodnúť sa so susednými
obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Z dôvodu, že naša obec nemá
vhodné priestory pre zriadenie základnej školy, je potrebné sa dohodnúť so susednou obcou
na vytvorení spoločného školského obvodu. Jediná obec, ktorá zákonné kritéria spĺňa, je obec
Lehnice. Na základe rokovaní so starostom obce Lehnice vznikla písomná žiadosť obce
Blatná na Ostrove o možnosť vytvorenia spoločného školského obvodu pre triedy 1-9
slovenskej základnej školy. Dňa 18.01.2019 obecnému úradu bola doručená odpoveď starostu
obce Lehnice, v ktorej s vytvorením spoločného školského obvodu predbežne súhlasí. Na
splnenie zákonnej podmienky dopravnej obslužnosti územia obce sú dve možnosti: zaradenie
našej obce do trasy linky Lehnice-Macov alebo zabezpečenie dopravy prostredníctvom obce
Lehnice – obidve možnosti sú v štádiu riešenia.
Starostka navrhla obecnému zastupiteľstvu súhlasiť s uzatvorením spoločného
školského obvodu Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským Lehnice, ktorej
zriaďovateľom je Obec Lehnice.
Poslanci návrh schválili v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 11
Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove
č. 9/OZ/2008 zo dňa 11.03.2008
Poslanec Milan Trúsik predložil návrh na zrušenie uznesenia. Predmetné uznesenie
rozšírilo kompetencie starostky obce na vykonanie zmien v rozpočte v zmysle zákona č.
583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak, aby celkové príjmy
a celkové výdavky rozpočtu boli zachované, t.j. len v štruktúre rozpočtu, čo znamená presuny
medzi jednotlivými položkami. Uviedol dôvod pre zrušenie uznesenia, čím je, že obecné
zastupiteľstvo v plnom rozsahu mieni vykonať svoje zákonom dané právo a to schvaľovať
nielen rozpočet obce, ale aj zmeny v rozpočte v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
K predloženému návrhu vystúpila starostka obce: Informovala prítomných, že dňa
10.2.2019 e-malom požiadala poslancov, aby predloženie a následné schválenie
programového bodu si rozmysleli. Zopakovala dôvody uvedené v mailovej správe: Návrh
rozpočtu obce sa vypracúva na kalendárny rok, podľa možnosti čo najpresnejšie, ale predsa je
to odhad do budúcnosti. Čo sa stane v priebehu roka, nemôžeme predvídať, vieme to
z vlastného života. Obecný rozpočet obsahuje veľa položiek: niektoré sa nevyčerpajú, voľné
prostriedky týchto položiek sa presúvajú do položiek, kde vznikla požiadavka na vyšší objem
finančných prostriedkov. Platnosťou rozhodnutia nová položka sa nezaradí do rozpočtu,
uskutočňujú sa iba presuny medzi poslancami schválenými položkami. Táto kompetencia
pozitívne ovplyvní riešenie každodenných problémov obce, napomáha včasnému vyriešeniu
danej problematiky. Naopak: jeho zrušenie plynulý priebeh fungovania obce sťažuje.
Z praxe, ktoré sa stali na úrade, uviedla jeden príklad: piatok sa pokazil kotol základnej
školy, do pondelka bolo treba kúpiť, namontovať a uviesť do prevádzky nový kotol.
Z dôvodu, že rozpočet obce s takýmto výdavkom nepočítal, voľné finančné prostriedky
z iných položiek sa presunuli do položky, ktorá umožnila nákup nového kotla. Vďaka tejto
kompetencii mohli byť vykonané všetky práce a vyučovanie pokračovalo bez prerušenia.
V prípade, že starostka nemá túto kompetenciu, treba počkať na schválenie zmeny rozpočtu,
ktoré však vyžaduje dodržiavanie zákonom predpísaných lehôt na zverejnenie návrhu
rozpočtu, zvolanie obecného zastupiteľstva – spolu minimálne jeden mesiac. Požiadala
poslancov, aby pri hlasovaní zohľadnili tieto informácie.
Rozprava:
Csaba Mayer, poslanec – vyjadril názor, že by bolo potrebné zohľadniť skutočnosti, ktoré
uviedla pani starostka, možno udelením kompetencie na presuny medzi položkami v určitom
percentuálnom rozsahu.
Ádám Mayer – povedal, že pracuje s projektami, vypracúva rozpočty projektov, ale môže
povedať, že dokonalý rozpočet neexistuje. Určite ani v podmienkach samosprávy, nakoľko je
to iba plán, riešia sa však skutočnosti, ktoré v priebehu roka nastanú.
Starostka dala hlasovať o návrhu poslanca Trúsika, v predloženom znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove s c h v a ľ u j e zrušenie uznesenia č.
8/OZ/2018 zo dňa 11.3.2008.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5 – Milan Trúsik, Soňa Csibová, Erika
Szalayová, Gajdács František, Csaba Mayer/proti 1 – Gejza Mayer/zdržal sa 1 – Mátyás
Sallay.

Bod č. 12
Širšie prerokovanie projektu rekonštrukcie domu smútku
a aktuálneho stavu vedenia kroniky obce
Poslanec Milan Trúsik odovzdal do rúk starostky obce dôvodovú správu a návrh na
uznesenie k uvedenému bodu. V zmysle predloženej dôvodovej správy obecné zastupiteľstvo
schvaľuje podľa § 11 ods. 1 písm. k) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Blatná na Ostrove a § 9 ods. 2 posledná odrážka Štatútu obce Blatná na Ostrove, uzatváranie
zákazky medzi obcou a uchádzačom v prípadoch, ak odplata za zákazku presahuje 500 Eur.
Predpokladaná hodnota zákazky je 99 957.- Eur. V rámci interpelačného práva podľa § 25
ods. 1 b) Štatútu obce Blatná na Ostrove poslanci obecného zastupiteľstva interpelujú starostu
ohľadom vykonávania jeho povinností v rámci § 38 Štatútu obce Blatná na Ostrove a to
vedenia kroniky obce.
Starostka obce informovala, že nakoľko pojem „zákazka“ novými poslancami
schválenom Štatúte obce Blatná na Ostrove a Zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Blatná na Ostrove nie je definovaná, z uvedeného dôvodu postupuje podľa
platných právnych noriem. Pojem zákazka je definovaná pre účely zákona o verejnom
obstarávaní. Na interpeláciu poslanca odpovedala, že žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z fondov EÚ na projekt rekonštrukcie domu smútku bola podaná v novembri 2017.
Povinnou súčasťou predloženej žiadosti bola kompletná dokumentácia verejného
obstarávania, ktorá obsahovala zmluvu uzavretú v roku 2017 víťazným dodávateľom.
Odplata za zákazku nie je pravdepodobná hodnota zákazky, ako to prezentuje poslanec
Trúsik, ale vysúťažená cena diela vo výške 99 611,36 Eur bez DPH. O stave projektu
rekonštrukcie domu smútku boli poslanci priebežne informovaní prostredníctvom správy
starostky obce, ktorá je jedným z bodov zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďalej na
predložený návrh uznesenia povedala, že obecné zastupiteľstvo obce v zmysle zákona
o obecnom zriadení rozhoduje o základných otázkach života a rozvoja obce – formulácia
uznesenia „žiada starostku obce“ nie je rozhodnutie, ako ani predmet žiadosti: „zvolanie
pracovnej porady“, nie je základnou otázkou života a rozvoja obce.
Starostka predložila na schválenie poslancom Trúsikom predložený návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo ž i a d a starostku obce zvolať osobitnú pracovnú poradu na
prerokovanie projektu rekonštrukcie domu smútku a aktuálneho stavu vedenia kroniky obce
najneskôr do 12. apríla 2019 a predložiť každému poslancovi písomne a/alebo formou
elektronickej komunikácie podklady a informácie k prerokovanej problematike vopred, aspoň
5 dní pred termínom práce porady, aby mali poslanci možnosť sa oboznámiť so skutkovým
stavom, ktorý sa týka projektu a kroniky.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 – Milan Trúsik, Soňa Csibová, Erika
Szalayová, Gajdács František, Csaba Mayer, Mátyás Sallay/proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza
Mayer.

Bod č. 13
Označenie obecných vozidiel erbom obce
Tento bod predkladal Ing. Mátyás Sallay. V priebehu zasadnutia obecného
zastupiteľstva preposlal obecnému úradu e-mailovú správu obsahujúcu dôvodovú správu
a návrh na uznesenie tohto programového bodu. Obecné zastupiteľstvo žiada starostku
o zaistenie motorových vozidiel obce s erbom obce z dôvodu, že na základe §30 ods. 3 písm.
h) štatútu obce takéto označenie predpokladá.
Starostka upozornila, že rozhodnutie o používaní erbu nie je kompetenciou obecného
zastupiteľstva. Odporúčala v budúcnosti postupovať s poukazom na príslušné ustanovenie
zákona o obecnom zriadení.
Poslancom predložila na schválenie návrh uznesenia predkladané poslancom Sallaym:
Obecné zastupiteľstvo ž i a d a starostku obce o zaistenie označenia každého vozidla vo
vlastníctve obce erbom obce Blatná na Ostrove. Odporúčané označenie je na oboch predných
dverách vozidla, teda na dverách jazdca a spolujazdca, aby bol erb pozorovateľný z oboch
strán.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 14
Pripomienky občanov - Rôzne
František Gajdács, predseda komisie pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné
prostredie spustil premietanie prezentácie o stavebných prácach: rekonštrukcia chodníku pri
cintoríne a detskom ihrisku a preukázal na komisiou zistené nedostatky. Ďalej prezentoval
rozpočet projektu, ktorý podľa nemenovaného rozpočtára by mohlo byť vyhotovené za nižšiu
cenu.
Starostka – na otázku poslanca kto odovzdal stavenisko firme vyhotovujúc túto zákazku
odpovedala, že ona. Informovala, že lehota na záruku zákazky prebieha od prevzatia diela, tá
bude odovzdaná a prevzatá po dokončení celej zákazky, t.j. po vyhotovení vchodu pred
bránou cintorína, ktorá bude realizovaná po vyhotovení prípojok domu smútku. Pánom
Gajdácsom prezentovanému rozpočtu uviedla, že ním prezentovaný rozpočet nekomentuje,
pretože je anonymný: chýba na nej meno a pečiatka odborne spôsobilej osoby, t.j. nie je
hodnoverný.
Štefan Sárosfai so opýtal, prečo sa nerieši blato pred cintorínom nasypaním makadámu na
pás medzi cestou a chodníkom.
Starostka – úprava terénu by mala byť realizovaná do 15.3.2019
Soňa Csibová – Vyjadrila sa, že rozvoz obedov pre obce Trnávka a Báč je pre obec finančne
nevýhodný. Prezentovala údaje z ktorých vychádzala a navrhla, aby si tieto obce obedy
odviezli sami.
Starostka – Upozornila na poslankyňou prezentované údaje, ktoré sú neúplné. Vo výpočtoch
absentoval príjem obce za režijný poplatok na vyhotovenie stravy, ktoré nám tieto obce platia.
Jeho výška je mesačne cca. 370.- Eur, za rok predstavuje sumu 4 500 Eur. Ročný príjem za
režijné výdavky a cestovné náklady za rok dosiahnu výšku cca. 5300.- Eur, z čoho je zrejmé,
poskytovanie služby je ziskové.

Milan Trúsik – vyjadril názor, že opticko-akustické brzdy na nadjazde zo smeru Lehnice sú
nedostatočné, neverí tomu, že sa tam nezmestí deliaci ostrovček. Spomaľovač by mohol byť
umiestnený aj v smere do Lehníc, pred obecnou tabuľou, nakoľko už na konci ulice zrýchľujú
vozidlá.
Starostka obce– obecný úrad požiadala o riešenie spomalenia dopravy na tomto úseku cesty
presne podľa písomnej požiadavky bývalého poslanca Štefana Sárosfaiho, ktorý citovala:
„ z dôvodu vybudovania adekvátneho opatrenia upokojenia dopravy pred vjazdom do obce na
komunikácii III. Triedy č. 06316 smerom z Lehníc a to vo forme optických bŕzd alebo
zúžením jazdného pruhu deliacim ostrovčekom, alebo aspoň deliacim pásom.“ Spoločnosť
D4R7 splnila požiadavku, ktorá bola uvedená v žiadosti obce na prvom mieste. Požiadavka na
zúženie jazdného pruhu deliacim ostrovčekom bola konzultovaná Slovensko správou ciest
Dunajská Streda ako aj Okresným riaditeľstvom policajného zboru, oddelenie dopravného
inšpektorátu - nebolo možné ju realizovať z dôvodu, že šírkové pomery cesty to neumožnili.
Uvedené skutočnosti vyplývajú z písomnej korešpondencie medzi spoločnosťou D4R7
a obce - obsah písomností boli prítomným prečítané. Starostka ponúkla možnosť znovu
požiadať spoločnosť D4R7 o realizáciu tejto požiadavky obce.
Na návrh poslanca, že spomaľovač by mohol byť aj pri posledných domoch v smere Lehnice,
informovala, že túto otázku konzultovala so Slovenskou správou ciest Dunajská Streda, ako aj
Okresným riaditeľstvom policajného zboru, oddelenie dopravného inšpektorátu, ktoré boli
prítomné na miestnom šetrení umiestnenia autobusového označníka. Obdive štátne orgány
túto možnosť zamietli, pretože na cestu III. triedy je zákaz uloženia klasických retardérovspomaľovačov.
Gejza Mayer – sprostredkoval, že sa občania sťažujú na otváracie hodiny pobočky pošty
v našej obci a navrhol podať podnet Slovenskej pošte na predĺženie otváracích hodín.
Starostka – má informácie, že v tomto roku sa plánuje zatvorenie ďalších až 150 malých
pobočiek pošty, a preto si myslí, že nie je vhodný čas na predloženie takejto požiadavky. Bolo
nám sľúbené, že naša pošta nebude zrušená. Takouto požiadavkou treba počkať, kým sa
vykoná reorganizácia poštových úradov.
Erika Szalayová – na podnet občanov upozornila na možnú nelegálnu stavebnú činnosť
v katastri obce, pri stavbe rýchlostnej cesty D4R7, čo predložila aj fotografiami (z mobilného
telefónu) – podozrenie betonárka.
Gejza Mayer požiadal stavebnú komisiu o preverenie.
Starostka – kontrolu môže vykonať štátny stavebný dohľad, podozrenie preverí. Členovia
stavebnej komisie nemajú prístup na stavenisko.
Erika Sallayová – navrhla vyznačiť prechod pre chodcov pri kostole ku chodníku pri
detskom ihrisku.
Starostka – Je to možné až po vypracovaní projektovej dokumentácie a následného povolenia
štátnych orgánov.
Ing. Mátyás Sallay – sa opýtal na termín ukončenia výstavby predmetného chodníka, resp.
vchodu do cintorína.
Starostka – opakovala informácie zo správy starostky: čakáme na doručenie zmluvy na
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EÚ. Vchod cintorína sa dokončí po
realizácii prípojok domu smútku.

Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Overovatelia:
František Gajdács
Soňa Csibová
Zapísala Monika Czetli, dňa 28.02.2019
Počet príloh: 75 strán, Pozvánka doručená e-mailom

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 21.02.2019
Uznesenie č. 1/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa Moniky Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Soňa Csibová, František Gajdács
B/ s c h v a ľ u j e
1. doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o body:
 Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove č. 9/OZ/2008
zo dňa 11.03.2008
 Širšie prerokovanie projektu rekonštrukcie domu smútku a aktuálneho stavu vedenia
kroniky obce
 Označenie obecných vozidiel erbom obce
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 2/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 3/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 4/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu vykonať opravu zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v rozsahu
doplnenia: voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu Milana Trúsika

Uznesenie č. 5/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu obce Blatná na Ostrove za rok 2017
Uznesenie č. 6/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Uznesenie č. 7/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
Uznesenie č. 8/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
1.
vyhlasuje
- voľbu hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove v súlade s ustanovením § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude
konať dňa 20.06.2019
2. určuje
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove na kratší pracovný čas so 20
% úväzkom
3. s c h v a ľ u j e
- uznesenie o vykonaní a spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Blatná na
Ostrove a o náležitostiach prihlášky kandidáta v nasledovnom znení:
A)Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra
a1) Starosta obce v súčinnosti s obecným úradom zabezpečí vyhlásenie volieb v súlade s
platnou právnou úpravou tak, aby boli zachované všetky zákonné lehoty – a to na úradnej
tabuli obce, internetovej stránke obce, v miestnom rozhlase a v regionálnom časopise.
a2) Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná tajným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva.
a3) Na postup pri voľbe sa v plnom rozsahu vzťahuje ustanovenie § 18a ods. 3 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
a4) Pre vykonanie voľby volí Obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu,
ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a oznámi výsledky
hlasovania.
a5) Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky (spoločný hlasovací lístok všetkých
kandidátov), ktoré sú opatrené pečiatkou obce Blatná na Ostrove.

B) N á l e ž i t o s t i p r i h l á š k y
b1) prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove
b2) titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje,
b3) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
b4) úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b5) kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
b6) doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
b7) čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b8) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
Blatná na Ostrove.
Uznesenie č. 9/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2019-2021
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2019-2021
C/ n e s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Deň obce: z 4700,00 Eur znížiť
na 3000.- Eur
D/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Chute Jánošovej záhrady:
z 2500,00 Eur znížiť na 2000.- Eur
E/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Slovenský červený kríž: zvýšiť z 0.Eur na 800,00 Eur

F/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Csemadok Blatná na Ostrove: zvýšiť
z 1750.- Eur na 2000,00 Eur
G/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Inovare OZ: zvýšiť z 1750.- Eur na
2000,00 Eur
H/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 01. Výdavky verejnej správy, 633 Materiál,
Položka 633 002 Výpočtová technika: z 1200,00 Eur znížiť na 700.- Eur
I/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 633 006 Všeobecný materiál – kuchynské zariadenie:
z 500,00 Eur zvýšiť na 1000.- Eur
J/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Deň obce: zo 4700,00 Eur
znížiť na 0.- Eur
a zvýšiť Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 01. Výdavky verejnej správy,
01.1.1.0. Správa obce, Položka 637 005 – Špeciálne služby-príprava projektov: zvýšiť
o 4700,00 Eur - z 6000,00 Eur na 10700,00 Eur
K/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Ostatné akcie: z 2000,00 Eur znížiť na 500.- Eur
L/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 06. Bývanie a občianska vybavenosť, 06.4.0
Verejné osvetlenie, Položka 635 006 Údržba a opravy verejného osvetlenia: z 2000,00 Eur
znížiť na 1000.- Eur

M/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 06.4.0 Verejné osvetlenie, Položka
717 002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia: z 5000,00 Eur zvýšiť na 6000.- Eur
N/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Rímsko-katolickú cirkev: znížiť
z 2000.- Eur na 0.- Eur
O/ s c h v a ľ u j e
Zrušenie bodov E, F, G tohto uznesenia
P/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Csemadok Blatná na Ostrove a
Inovare OZ: znížiť z 1750.- Eur na 0.- Eur
pozmeňujúci návrh o znížení dotácie pre všetky organizácie
Q/ s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce na roky 2019-2021
Uznesenie č. 10/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- s ú h la s í
s uzatvorením spoločného školského obvodu Základnej školy s vyučovacím jazykom
slovenským Lehnice, ktorej zriaďovateľom je Obec Lehnice
Uznesenie č. 11/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 8/OZ/2018 zo dňa 11.3.2008

Uznesenie č. 12/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- žiada
starostku obce zvolať osobitnú pracovnú poradu na prerokovanie projektu rekonštrukcie
domu smútku a aktuálneho stavu vedenia kroniky obce najneskôr do 12. apríla 2019
a predložiť každému poslancovi písomne a/alebo formou elektronickej komunikácie podklady
a informácie k prerokovanej problematike vopred, aspoň 5 dní pred termínom práce porady,
aby mali poslanci možnosť sa oboznámiť so skutkovým stavom, ktorý sa týka projektu
a kroniky
Uznesenie č. 13/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- žiada
starostku obce o zaistenie označenia každého vozidla vo vlastníctve obce erbom obce Blatná
na Ostrove. Odporúčané označenie je na oboch predných dverách vozidla, teda na dverách
jazdca a spolujazdca, aby bol erb pozorovateľný z oboch strán.
V Blatnej na Ostrove, dňa 28.02.2019.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

