Zápisnica č. 4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 24.09.2020
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva - Erika Szalayová, Soňa
Csibovaá, Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik, Csaba Mayer, František Gajdács a
hlavná kontrolórka obce - Ing. Monika Mészárosová

Počet obyvateľov: 25 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie
Bod č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Terézia Földváryová, starostka
obce, privítala prítomných. Skonštatovala, že poslanecký zbor je prítomný v počte 6
poslancov, t.j. je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného
úradu Moniku Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Soňu Csibovú a Františka
Gajdácsa. 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. Správa hlavnej kontrolórky zameraná na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných
dokladov – dodávateľských faktúr za obdobie od 1.7.2019 do 30.9.2019
5. Žiadosti občanov a organizácií
6. Pripomienky občanov - Rôzne
Poslanec Csaba Mayer navrhol rozšíriť program rokovania o nasledovné body:
7. Dom smútku
8. Požiarna zbrojnica
9. Prístrešok pri autobusovej zastávke
10.
Uvítacie tabule
11.
Kamerový systém
12.
Úlohy pre hlavnú kontrolórku
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0
Poslanci schválili rozšírenie programu rokovania v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0
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Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva neboli obecnému úradu v termíne do dňa zasadnutia OZ uložené úlohy
uznesením.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 5 - Erika Szalayová, Soňa
Csibová, Milan Trúsik, Csaba Mayer, František Gajdács / proti 0 / zdržal sa 1 – Ing.
Mátyás Sallay.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Starostka obce informovala o svojej činnosti za obdobie od 25.6.2020, kedy sa konalo
posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva:
Informácie ohľadne projektov:
Projekt rekonštrukcie a rozšírenia požiarnej zbrojnice: Bola vypracovaná projektová
dokumentácia na preložku prípojky plynu potravín Szilárd. Projekt predložený na schválenie
SPP, súhlas bol vydaný. Následne bolo podané oznámenie drobnej stavbe na stavebný úrad,
po vydaní súhlasu stavebného úradu je možné vykonať samotné práce preložky.
Venovala sa projektovej žiadosti o nákup kompostérov, ktorá bola podaná na Enviromentálny
fond Bratislava. Obecný úrad bol požiadaný predložiť ďalšie dokumenty, ktoré boli včas
odovzdané na fond. Podľa našich informácií zoznam úspešných projektov už je na
ministerstve životného prostredia, oznámenia zatiaľ neboli rozposlané.
Informovala prítomných, že obec dostala súhlas na základný zdravotný rez a čiastočný
redukčný rez konárov chránených platanov, ktoré vydalo Okresný úrad Trnava.
Starostka ďalej informovala o prácach vykonaných za letné obdobie, ktoré
organizovala a riadila:
V budove športu sa obnovili miestnosti sprchy - boli vykonané obkladačské a maliarske
práce, miestnosť WC a chodba bola vymaľovaná. Prácami budú pokračovať vo veľkej
miestnosti a v sklade. Informovala, že veľa prác bolo vykonaných so zamestnancami úradu vo
vlastnej réžii: obnova drevených obkladov, ľavíc – brúsenie, nový náter; likvidácia
prebytočných vecí, k žumpe bola uložená nová odpadová rúra, základy chodby k starej
telocvični boli likvidované. V dobrovoľníckej práci obci pomohla organizácia športu, ktorá
zbúrala steny chodby budovy, montážou vodovodných kohútikov nám pomohol ml. Zoltán
Méri, murárskymi prácami Peter Czetli, zemnými prácami st. Eduard Thaly. Za poskytnutú
pomoc starostka vyjadrila poďakovanie. Počas modernizácie budovy riešili problém, ktorý
nastal v mesiaci august: veľké množstvo prívalových dažďov spôsobilo premočenie stropu
šatne budovy, na inom mieste ako bola v minulom roku vykonaná oprava. Závada bola
odstránená, starostka ale konštatovala, že v budúcnosti treba vykonať kompletnú opravu
strechy budovy .
Počas letných mesiacov bolo vykonané veľké upratovanie vo všetkých budovách vo
vlastníctve obce, veľkým dôrazom na dezinfekciu priestorov predovšetkým školských
zariadení – MŠ, ZŠ a ŠJ. Na školskom dvore bola realizovaná výmena bariérového oplotenia.
Likvidačné práce neprijala žiadna spoločnosť, či firma, obecný úrad vykonala vo vlastnej
réžii so zamestnancami a brigádnikmi. Nové oplotenie bolo osadené posledný augustový
týždeň.
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Z dôvodu častej poruchovosti sporákov školskej jedálne, ktoré už dávno sú za
životnosťou - majú 46 rokov, starostka oslovila dva podnikateľské subjekty na sponzoring
nákupu sporáku. Spoločnosť ATS Energy s.r.o. Bratislava prispela účelovou dotáciou 3000.eur, podnikateľ Rudolf Katona z Padáne sumou 500.- eur. Vďaka poskytnutej pomoci obec
zakúpila profesionálny kombinovaný sporák do školskej jedálne, ktorý bol hradený v plnej
miere z tejto dotácie. Sponzorom vyslovila veľké poďakovanie a ocenila pomoc, vďaka ktorej
v školskej kuchyni sme mohli vytvoriť kľudnejšie podmienky na prácu.
Cez leto bol vykonaný výplach všetkých kanalizačných prípojok budov v správe
obce– KD, MŠ, ZŠ, OcÚ, Túto službu bezplatne vykonala Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, pracovisko Šamorín. Práce boli riadené tak, aby na začiatok školského roka bolo
všetko pripravené, vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z nariadení COVID.
Ďalej sa venovala organizácii obecného podujatia Chute Jánošovej záhrady. Za účelom
zabezpečenia výdavkov podujatia oslovila 33 subjektov- firmy, spoločnosti, podnikateľov
a súkromné osoby o podporu podujatia. Obci bola poskytnutá pomoc vo forme poskytnutia
finančného alebo vecného daru – tomboly a práce. Celkom sa podarilo získať 3 100.- eur na
výdavky podujatia a 34 ks tomboly. Na podujatí sa zúčastnilo 13 družstiev vo varení, medzi
nimi družstvo našej partnerskej obce Mezőtúr a Sárhidai Daloskör, ktoré má veľmi dobré
vzťahy s našim folklórnym súborom Cimbora Népdalkör. V rámci podujatia sme ponúkli
množstvo atrakcií pre deti – jumping, kolotoče, hrad zo slamy, nafukovací hrad, súťaže,
bazén, penu, tradičné remeslá. Hudobný program Noémi Nagy a Roland Lőrincz a Kovács
Koppány a György Derzsi sme ponúkali hlavne pre dospelých. Starostka konštatovala, že toto
samosprávne podujatie každým rokom získava väčšiu popularitu, zúčastnilo sa nej veľmi veľa
ľudí. V súvislosti touto akciou sa poďakovala všetkým sponzorom – podnikateľom,
súkromným osobám, občanom obce ktorí nám pomohli: Adám Tuba, Katarína Majerová,
Julianna Kovácsová, Ján Süli a rod., st. Juraj Sárosfai, st. Lehel Nagy a Mária Matusová,
ďalej organizáciám: DHZ a Csemadok ktoré nám pomohli a v neposlednom rade
zamestnancom obecného úradu: Z. Horváthová, M. Czetli, J. Méri, K. Matok, A. Hliváková,
A. Véghová, A. Sárosfaiová, M. Hobothová. Na záver prečítala zoznam sponzorov podujatia.
Popri všetkých tých prác ktoré bolo potrebné riadiť a uskutočniť, zamestnanci okrem
starostky čerpali aj dovolenku.
Dňa 29.08.2020 sa konalo podujatie s názvom „Vysvetenie nového chleba“, ktoré sa
uskutočnilo v spolupráci Rímskokatolickou cirkev Holice. Chlieb piekla starostka, vysvätený
chlieb bol rozdaní prítomným na omši.
Dňa 01.09.2020 bola organizovaná cyklistická túra do obce Bodíky. Zúčastnilo sa na
nej 23 osôb. Pre účastníkov bol zabezpečený obed a občerstvenie, ako aj sprievodný program:
vodná túra na šulianskom ramene Dunaja. Starostka vyslovila poďakovanie Jánovi Sülimu za
vynikajúci obed, Jurajovi Sárosfaimu st. ktorý na svojom pozemku zabezpečil stanovište túry,
rodine Tuba – Ádámovi a Lajosovi, ktorí zabezpečovali vodnú túru a bicykle pre
zúčastnených.
Ďalej starostka informovala o skutočnostiach vo veci odkúpenia nocľahárne
a priľahlého pozemku vo vlastníctve Slovak Lines Bratislava. Obec postúpila do poslednej
fázy: bola vyhotovená kúpno-predajná zmluva, podpísaná obidvoma stranami, bol vybavený
úver, kúpna cena bola uhradená, vklad o zmenu vlastníka podaný na Okresný úrad Dunajská
Streda, katastrálny odbor.
Počas leta, dňa 17.augusta v obci bol prívalový dážď. Na pomoc nám prišli
dobrovoľní hasiči, ktorí z miestnej komunikácie a jarkov odsávali vodu. Starostka osobne sa
im poďakovala za ich prácu.
V mesiaci august bol vykonaný celoplošný rez suchých konárov na území obce, v tejto
práci budeme pokračovať.
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Starostka sa venovala povinnostiam, ktoré obci vyplývajú z riadenia mimoriadnej
situácie Covid. Nariadenia sleduje, zabezpečuje povinnosti, ktoré z nich vyplývajú, podáva
hlásenia. Obecný úrad požiadal o úhradu výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou na
Okresný úrad Dunajská Streda. Ďalej požiadala úrad práce o preplatenie časti mzdových
nákladov obce na mzdy pedagógov materskej školy.
Venovala sa sťažnosti občanov podanej voči chovu hospodárskych zvierat na území
obce. Ďalšie podanie v tejto veci úrad zaevidoval tento týždeň.
Zúčastnila sa pracovnej porady spoločného stavebného úradu Šamoríne. Predmetom
jednania je zvýšenie členského príspevku od jednotlivých obcí na činnosť stavebného úradu.
Podľa súčasného stavu Mesto Šamorín vynakladá na túto činnosť 135 000 eur, pričom príjmy
úradu sú vo výške necelých 50 000.- Eur. Členský príspevok bude zvýšený na 4.-Eur
/obyvateľ + poštovné výdavky hradí každá obec samostatne. Okrem toho každá obec
samostatne bude vykonávať rozosielanie pošty cez elektronický systém.
Zúčastnila sa zasadnutia revíznej komisie regionálneho združenia Podunajsko, ktorého
je obec členom.
V týchto dňoch okrem bežných vecí rieši prasknuté vodovodné potrubie pri základnej škole.
Rozprava:
Poslanec Csaba Mayer sa informoval o tom, komu patrí plynová prípojka Potravín Betty, či
obec mala povolenie na likvidáciu chodby budovy športu. Ďalej sa opýtal, či na finančnú
dotáciu pre školskú jedáleň na nákup boli darcovia vyzvaní alebo sami prispeli.
Starostka: Plynová prípojka potravín je majetkom SPP, zbúracie povolenie na odstránenie
chodby nemala je v štádiu vybavenia. Darcovia dotácie na nákup sporáku do školskej
kuchyne boli oslovený starostkou obce o pomoc, bola rada, že ochotne pomohli.
Poslanec Trúsik Milan sa opýtal, či sme už dostali odpoveď z úradu práce o vrátení nákladov
spojených s COVID-19.
Starostka: Odpoveď k dnešnému dnu nemáme.
Poslanec Ing. Mátyás Sallay pripomenul odpadový kôš poškodený v miestnom parku a opýtal
sa z akých zdrojov bude opravený. Ďalej sa informoval, či pri likvidácii starého oplotenia
základnej školy boli odložené staré dielce na opravu plotu medzi obecným parkom
a cintorínom, ďalej kde bol stavebný odpad uložený.
Starostka: Oprava smetnej nádoby je bežná správa obce, samozrejme bude opravený z
vlastných zdrojov obce. Odpad bol likvidovaný na skládku vo Veľkej Pake. Pár kusov zo
starého oplotenia sme odložili pre prípad opravy oplotenia cintorína.
Poslanci správu o činnosti starostky brali na vedomie v pomere za 6/ proti 0/
zdržal sa 0.

Bod č. 4
Správa hlavnej kontrolórky zameraná na správnosť, úplnosť
a preukázateľnosť účtovných dokladov – dodávateľských faktúr za obdobie
od 1.7.2019 do 30.9.2019
Hlavná kontrolórka Obce Blatná na Ostrove, Ing. Monika Mészárosová, vykonala na
základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 a v súlade s ust. § 18d zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u povinnej osoby – Obce
Blatná na Ostrove. Kontrola zameraná na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných
dokladov – dodávateľských faktúr za obdobie od 1. júla 2019 do 30. septembra 2019. Cieľom
kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi.
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Zhrnutie kontrolného zistenia: Na základe uvedených skutočností podľa písm. a) až f) a h) až
j) došlo k porušeniu § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a § 6 Smernice č. 2 pre obeh a kontrolu účtovných dokladov. Povinná
osoba v určenej lehote do 6 pracovných dní nepredložila písomný zoznam prijatých opatrení.
Poslanci správu brali na vedomie za v pomere za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 5
Žiadosti občanov a organizácií
Starostka obce prečítala žiadosti občanov.
Žiadosť č. 1
Žiadateľ ZO Csemadok Blatná na Ostrove sa obrátil na obec so žiadosťou o zmenu
použitia dotácie poskytnutej na časť cestovných výdavkov namiesto Ópusztaszer-Gyula –
Szarvas, na Slavkov u Brna- Macocha. Z dôvodu mimoriadnej situácie šírením ochorenia
COVID-19 základná organizácia viacdňový výlet zrušila a nahradila jednodňovým výletom
do Českej republiky – Slavkov u Brna a Macocha. Starostka navrhla žiadosti vyhovieť
a predložila návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove s c h v a ľ u j e použitie dotácie pre
Csemadok Blatná na Ostrove, Akcia č. 4, Výlet Csemadoku Blatná na Ostrove, autobusová
preprava do Slavkov u Brna-Macocha.
Rozprava: Poslanec Mayer Csaba pripomenul svoj list, ktorým žiadal organizáciu Csemadok
o zváženie realizácie výletu, vzhľadom na pandémiu navrhol jeho zrušenie. Poznamenal, že
na svoj list nedostal žiadnu odpoveď, čo by očakával.
Starostka: Vedenie Csemadoku uskutočnenie zájazdu zvážilo a z dôvodu, že sa cestovalo do
bezpečnej krajiny a v termíne, kedy sa nával ľudí neočakával, rozhodlo zájazd uskutočniť.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0.
Žiadosť č. 2
Žiadatelia Rudolf Végh a manž. Judita žiadajú o odkúpenie pozemkov p.č. 333/62 o
výmere 37 m2, druh pozemku: orná pôda a p.č. 333/63 o výmere 65 m2, druh pozemku orná
pôda z dôvodu napravenia chyby pri vytýčení hranice pozemku v roku 1998, kedy bol
pozemok ohradený oplotením.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove s c h v a ľ u j e
1. zámer predaja pozemkov p.č. 333/62 o výmere 37 m2, druh pozemku: orná pôda a p.č.
333/63 o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda v k.ú. Blatná na Ostrove, LV č. 261
2. spôsob predaja hore vymedzeného majetku: priamy predaj v zmysle 9a ods. 1 písm. c)
zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0.
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Žiadosť č. 3
Starostka obce prečítala žiadosti občanov o prenájom pozemkov za bytovkami:
a)
Eva Kristeková, Alžbeta Nagyová a Achác Nagy, Július Horváth, Gabriela
Horváthová, Blatná na Ostrove č. 222
b) Adam Tuba a manž. Andrea, Rita Csomorová Méri, Blatná na Ostrove č. 360
c) Mgr. Xenia Kromerová, Blatná na Ostrove č. 361
d) Márk Éršek a manž. Viktoria, Blatná na Ostrove č. 361
Starostka ďalej poslancov informovala o obsahu podania Jany Lucie Lovichovej, ktorá
písomnou žiadosťou sa obrátila na obecný úrad o pozastavenie výstavby plotu na pozemku
p.č. 24/2 k.ú. Blatná na Ostrove, postavenej Márkom Érsekom.
Starostka obce informovala o tom, že kúpu a prenájom pozemkov okolo bytoviek
zastupiteľstvo rieši od marca 2020. Obecné zastupiteľstvo v marci rozhodlo o predaji časti
pozemku p. č. 24/2 pre Márka Érseka, Starostka rozhodnutie obecného zastupiteľstva vetovala
a uznesenie nepodpísala. Tento krok starostka odôvodnila tým, že podľa jej názoru je
uznesenie v rozpore s verejným záujmom: uprednostňuje individuálny záujem nad záujmom
verejným. Žiadosti o prenájom, zaradené do programu rokovania zastupiteľstva na dnešné
zasadnutie, boli témou pracovného stretnutia poslancov, ktoré sa konalo dňa 21.09.2020. Na
pracovnom stretnutí prítomní poslanci podporili návrh starostky, ktorá navrhovala vo veci
postupovať komplexne, za rovnakých podmienok pre všetkých obyvateľov obce ako aj
bytového domu č. 222, 223, 360 a 361, zohľadňujúc verejný záujem a záujem obce. Navrhla
na prenájom ponúknuť pozemok za konkrétnym bytovým domom pre všetkých obyvateľov
konkrétnej bytovky. Ostatnú časť pozemkov navrhla ponechať ako verejné priestranstvo obce.
Upozornila, že z dôvodu, že na užívanie pozemkov vo vlastníctve obce je povinná uzatvoriť
nájomnú zmluvu, je potrebné pozemky označiť parcelným číslom (oddeliť z pôvodného
pozemku) a určiť presnú výmeru prenajatého pozemku. Na schválenie predložila uznesenie
v nasledovnom znení.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje
A/ ponúknuť na prenájom pozemky za bytovými domami č. 222, 223, 360 a 361 na
spoločné využitie pre všetkých obyvateľov konkrétnej bytovky
B/ v prípade záujmu o prenájom podľa bodu A tohto uznesenia, pozemok vyhradený na
prenájom odčleniť z pôvodného pozemku.
Rozprava:
Vystúpili obyvatelia bytového domu č. 361. Pani Gatialová a Šenkírová. Požiadali
poslancov pozemok ponechať v celosti ako verejné priestranstvo. Tiež uviedli, že schválenie
prenájmu dvom vlastníkom bytu z bytovky č. 361 je diskriminačné voči ostatným desiatim
majiteľom bytov. Jana Lovichová povedala, že byt v bytovom dome č. 361 kupovali tak, že
na okolí je voľné verejné priestranstvo a nie rozparcelovaný pozemok.
Poslanec Mátyás Sallay: Žiadosti vznikli kvôli tomu, že obyvatelia bytoviek sa správali
neohľaduplne voči ostatným a preto musia riešiť tento problém.
Poslanec Milan Trúsik požiadal žiadosti prejednať jednotlivo.
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Poslanec Gajdács vo veci prenájmu pozemkov pri bytových domoch obce navrhol
schváliť nasledovné uznesenia:
Žiadosť č. 3
Žiadatelia: Eva Kristeková, Alžbeta Nagyová a Achác Nagy, Július Horváth, Gabriela
Horváthová, Blatná na Ostrove č. 222
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti
priloženého výkresu komisie pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Alžbetu
Nagyovú, Acháca Nagya, Evu Kristekovú, Júliusa Horvátha a Gabrielu Horváthovú Blatná na
Ostrove č. 222.
Žiadosť č. 4
Žiadatelia: Adam Tuba a manž. Andrea, Rita Csomorová Méri, Blatná na Ostrove č. 360
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého
výkresu komisie pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie upraveného tak, že šírka
prenajatého pozemku od pravej bočnej steny bytového domu sú dva metre, pre Adama Tuba
a manž. Andrea, Rita Csomorová Méri, Blatná na Ostrove č. 360.
Žiadosť č. 5
Žiadateľ: Mgr. Xenia Kromerová, Blatná na Ostrove č. 361
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého
výkresu komisie pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Mgr. Xeniu
Kromerovú, Blatná na Ostrove č. 361.
Žiadosť č. 6
Žiadatelia: Márk Éršek a manž. Viktoria, Blatná na Ostrove č. 361
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého
výkresu komisie pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Márka Éršeka a manž.
Viktoria, Blatná na Ostrove č. 361.
Hlasovanie o návrhu uznesenia predloženého starostkou obce:
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 0 / proti 5 / zdržal sa 1 – Soňa Csibová.
Hlasovanie o návrhu uznesenia predloženého poslancom Gajdácsom:
Žiadosť č. 3 -Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0.
Žiadosť č. 4 - Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0.
Žiadosť č. 5 - Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0.
Žiadosť č. 6 - Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0.
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Bod č. 6
Dom smútku
Poslanec Csaba Mayer prečítal bod programu a dôvodovú správu v znení: Obecné
zastupiteľstvo poveruje starostku obce prípravou preklenovacieho úveru na rekonštrukciu
domu smútku s podpisom zmluvy v januári 2021 a so začatím realizácie v prvej polovici
2021.
Dôvodová správa: obec získala dotáciu na projekt rekonštrukcie domu smútku, ktorú je
potrebné využiť. Zároveň vyjadril názor, že musíme brať ohľad aj nato aby sme zbytočne
neplatili poplatky za úver ešte v roku 2020, keď s prestavbou plánujeme začať až v 2021.
Preto navrhuje podpísať zmluvu s bankou až v januári, no zároveň si dohodnúť termín s
dodávateľom prác už teraz, aby sa prestavba mohla začať realizovať v prvej polovici 2021.
Starostka obce: Otázka rekonštrukcie v minulosti bola viackrát zaradená do programu
rokovania obecného zastupiteľstva. Zahájenie stavby so zhotoviteľom je dohodnuté na marec
2021, po spomienkovej slávnosti, ktorú zvykneme organizovať 15. marca. Preklenovací úver
je vybavený, január je priskorý dátum, zmluvu o úvere stačí podpísať v marci-apríli, aby sme
zbytočne neplatili úroky úveru.
Poslanci návrh poslanca Mayera schválili v pomere: za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 7
Požiarna zbrojnica
Poslanec Csaba Mayer prečítal nový bod programu a dôvodovú správu v znení:
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce vybavením stavebného povolenia k
rekonštrukcii požiarnej zbrojnice, a odstránením nedostatkov ktoré tomu bránia.
Dôvodová správa: Obec získala dotáciu na projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, ktorú
sa nám dodnes nepodarilo realizovať z dôvodu nevydania stavebného povolenia. Je potrebné s
týmto problémom pohnúť aby obec o spomínanú dotáciu neprišla.
Starostka: Žiadosť o stavebné povolenie bolo podané na stavebný úrad minulý rok. Všetky
prílohy k nej boli dodané okrem súhlasného stanoviska plynárov, ktoré bude vydaný až po
vykonaní preložky plynovej prípojky Potravín Betty. O stave vybavenia preložky poslanci
priebežne informovaní v správe starostky.
Poslanci návrh poslanca Mayera schválili v pomere: za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 8
Prístrešok pri autobusovej zastávke
Tento bod predkladal Mátyás Sallay. Obecné zastupiteľstvo odporúča umiestnenie
prístrešku na obecnom pozemku parcela č.80/1 pri označníku autobusovej zastávky pred
parcelou 78/4.
Dôvodová správa: pri súčasne umiestnených autobusových zastávkach, resp. označníkoch
autobusovej zastávky neexistuje žiaden prístrešok, kde by sa ľudia v prípade nepriaznivého
počasia mohli schovať. Keďže obec má k dispozícii plechový prístrešok, ktorý nie je nijak
využívaný, navrhujú túto využiť a umiestniť pri označníku autobusovej zastávky.
Poslanci návrh poslanca Sallayho schválili v pomere: za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.
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Bod č. 9
Uvítacie tabule
Tento bod predkladal Mátyás Sallay. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce
umiestnením zvyšných uvítacích tabúl obce.
Dôvodová správa: Obec za uvítacie tabule zaplatila a začala s ich umiestnením, no túto
aktivitu dodnes nedokončila. Tabule sa teraz pod vplyvom času opotrebovávajú niekde v
sklade, namiesto toho aby slúžili obci. Preto umiestnenie týchto tabúl je viac než potrebná.
Poslanci návrh poslanca Mayera schválili v pomere: za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č.10
Kamerový systém
Tento bod predkladal poslanec František Gajdács. Povedal, že podľa uznesenia č.
51/OZ/2019 – „Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu nainštalovať kamerový systém
najneskôr do 31.októbra 2019“. Poslanec Milan Trúsik naďalej požadoval inštaláciu
kamerového systému na dosiahnutie „pocitu bezpečia“ v obci.
Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce o poskytnutie informácie o stavu plnenia
uznesenia č. 51/OZ/2019.
Dôvodová správa: obecnému zastupiteľstvu chýbajú informácie o stave plnenia uznesenia č.
51/OZ/2019. Keďže kamerový systém bol vyplatený očakávaním je že je inštalácia
dokončená a kamerový systém je plne funkčný.
Poslanci návrh Františka Gajdácsa schválili v pomere: za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č.11
Úlohy pre hlavnú kontrolórku
Tento bod predkladal Mátyás Sallay. Predložil na schválenie uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku o vykonanie kontroly zverejňovania
zápisníc a kontroly plnenia uznesení za obdobie 2019/2020.
2. Obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku o vyhodnotenie kontroly
hospodárenia obce z poslednej vykonanej kontroly a to najneskôr na zasadnutí
obecného zastupiteľstva 10.12.2020.
Poslanci uznesenie č. 1 schválili v pomere: za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.
Poslanci uznesenie č. 2 schválili v pomere: za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č.12
Pripomienky občanov – Rôzne
Poslanec Ing. Sallay Mátyás poznamenal, že skutočnosť, že nálepka s erbom obce
nebola znovu nalepená na služobné vozidlo obecného úradu znamená preňho znak arogancie
a neúcty.
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Z radov obyvateľov sa ozval pán Jozef Molnár starší, posťažoval sa na neustále rušenie
nočného kľudu a bezpečia pri jeho rodinnom dome na konci obce smerom na Lehnice, kde
z nového nadjazdu vozidlá vchádzajú do obce s neprimeranou rýchlosťou. Žiada, aby sa
vrátilo k tejto problematike a našlo sa bezpečné riešenie.
Starostka prisľúbila, že o riešenie problému požiada správcu komunikácie Slovenskú správu
ciest Dunajská Streda.
Poslanec František Gajdács oznámil, že plánuje brigádu, počas ktorej sa na úseku Blatná na
Ostrove – Trnávka vyčistí pás medzi cestnou komunikáciou a ornou pôdou od smetí
a odlomených konárov, prípadne sa odstránia nadivoko rastúce kríky a konáre siahajúce do
cesty.
Poslanec Ing. Sallay Mátyás sa opýtal starostky na stav dopravného projektu, ktorý bol
témou skorších zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starostka podala informáciu, že jednu
ponuku už máme, druhú nemáme.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce

Overovatelia:
Soňa Csibová
František Gajdács
Zapísala Monika Czetli, dňa 13.10.2020
Počet príloh: 111 strán, Pozvánka doručená e-mailom, materiály zasadnutia do poštovej
schránky poslancov obce

10

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 24.09.2020

1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 24/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa: Monika Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Soňa Csibová, František Gajdács
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program rokovania
2. Rozšírenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva o šesť bodov:
a) Dom smútku
b) Požiarna zbrojnica
c) Prístrešok pri autobusovej zastávke
d) Uvítacie tabule
e) Kamerový systém
f) Úlohy pre hlavnú kontrolórku
Uznesenie č. 25/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 26/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 27/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správa hlavnej kontrolórky zameraná na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných
dokladov – dodávateľských faktúr za obdobie od 1.7.2019 do 30.9.2019
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Uznesenie č. 28/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
- použitie dotácie pre Csemadok Blatná na Ostrove, Akcia č. 4, Výlet Csemadoku
Blatná na Ostrove, autobusová preprava do Slavkov u Brna-Macocha
B/ s c h v a ľ u j e
1. zámer predaja pozemkov p.č. 333/62 o výmere 37 m2, druh pozemku: orná pôda a p.č.
333/63 o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda v k.ú. Blatná na Ostrove, LV č. 261
2. spôsob predaja hore vymedzeného majetku: priamy predaj v zmysle 9a ods. 1 písm. c)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
C/ s c h v a ľ u j e
1. prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého výkresu komisie pre
stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Alžbetu Nagyovú, Acháca Nagya,
Evu Kristekovú, Júliusa Horvátha a Gabrielu Horváthovú Blatná na Ostrove č. 222
2. prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého výkresu komisie pre
stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie upraveného tak, že šírka prenajatého
pozemku od pravej bočnej steny bytového domu sú dva metre, pre Adama Tuba a
manž. Andrea, Rita Csomorová Méri, Blatná na Ostrove č. 360
3. prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého výkresu komisie pre
stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Mgr. Xeniu Kromerovú, Blatná na
Ostrove č. 361
4. prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého výkresu komisie pre
stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Márka Éršeka a manž. Viktorie,
Blatná na Ostrove č. 361
Uznesenie č. 29/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-poveruje
starostku obce prípravou preklenovacieho úveru na rekonštrukciu domu smútku s podpisom
zmluvy v januári 2021 a so začatím realizácie v prvej polovici 2021
Uznesenie č. 30/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-poveruje
starostku obce vybavením stavebného povolenia k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice a
odstránením nedostatkov ktoré tomu bránia
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Uznesenie č. 31/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
odporúča
umiestnenie prístrešku na obecnom pozemku parcela č.80/1 pri označníku autobusovej
zastávky pred parcelou 78/4
Uznesenie č. 32/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- poveruje
starostku obce umiestnením zvyšných uvítacích tabúl obce
Uznesenie č. 33/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- žiada
starostku obce o poskytnutie informácie o stavu plnenia uznesenia č. 51/OZ/2019
Uznesenie č. 34/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-

schvaľuje

Úlohy pre hlavnú kontrolórku obce:
1. Kontrola zverejňovania zápisníc a kontroly plnenia uznesení za obdobie 2019/2020
2. Vyhodnotenie kontroly hospodárenia obce z poslednej vykonanej kontroly a to
najneskôr na zasadnutí obecného zastupiteľstva 10.12.2020
V Blatnej na Ostrove, dňa 01.10.2020.
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 24.09.2020
Uznesenie č. 24/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa: Monika Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Soňa Csibová, František Gajdács
B/ s c h v a ľ u j e
3. Program rokovania
4. Rozšírenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva o šesť bodov:
g) Dom smútku
h) Požiarna zbrojnica
i) Prístrešok pri autobusovej zastávke
j) Uvítacie tabule
k) Kamerový systém
l) Úlohy pre hlavnú kontrolórku
Uznesenie č. 25/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 26/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 27/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správa hlavnej kontrolórky zameraná na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných
dokladov – dodávateľských faktúr za obdobie od 1.7.2019 do 30.9.2019
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Uznesenie č. 28/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
- použitie dotácie pre Csemadok Blatná na Ostrove, Akcia č. 4, Výlet Csemadoku
Blatná na Ostrove, autobusová preprava do Slavkov u Brna-Macocha
B/ s c h v a ľ u j e
1. zámer predaja pozemkov p.č. 333/62 o výmere 37 m2, druh pozemku: orná pôda a p.č.
333/63 o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda v k.ú. Blatná na Ostrove, LV č. 261
2. spôsob predaja hore vymedzeného majetku: priamy predaj v zmysle 9a ods. 1 písm. c)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
C/ s c h v a ľ u j e
1. prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého výkresu komisie pre
stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Alžbetu Nagyovú, Acháca Nagya,
Evu Kristekovú, Júliusa Horvátha a Gabrielu Horváthovú Blatná na Ostrove č. 222
2. prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého výkresu komisie pre
stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie upraveného tak, že šírka prenajatého
pozemku od pravej bočnej steny bytového domu sú dva metre, pre Adama Tuba a
manž. Andrea, Rita Csomorová Méri, Blatná na Ostrove č. 360
3. prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého výkresu komisie pre
stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Mgr. Xeniu Kromerovú, Blatná na
Ostrove č. 361
4. prenájom a oplotenie pozemku podľa žiadosti priloženého výkresu komisie pre
stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie pre Márka Éršeka a manž. Viktorie
Blatná na Ostrove č. 361
Uznesenie č. 29/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-poveruje
starostku obce prípravou preklenovacieho úveru na rekonštrukciu domu smútku s podpisom
zmluvy v januári 2021 a so začatím realizácie v prvej polovici 2021
Uznesenie č. 30/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-poveruje
starostku obce vybavením stavebného povolenia k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice a
odstránením nedostatkov ktoré tomu bránia.
Uznesenie č. 31/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
odporúča
umiestnenie prístrešku na obecnom pozemku parcela č.80/1 pri označníku autobusovej
zastávky pred parcelou 78/4.
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Uznesenie č. 32/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- poveruje
starostku obce umiestnením zvyšných uvítacích tabúl obce
Uznesenie č. 33/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- žiada
starostku obce o poskytnutie informácie o stavu plnenia uznesenia č. 51/OZ/2019
Uznesenie č. 34/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-

schvaľuje

Úlohy pre hlavnú kontrolórku obce:
1. Kontrola zverejňovania zápisníc a kontroly plnenia uznesení za obdobie 2019/2020
2. Vyhodnotenie kontroly hospodárenia obce z poslednej vykonanej kontroly a to
najneskôr na zasadnutí obecného zastupiteľstva 10.12.2020
V Blatnej na Ostrove, dňa 01.10.2020.
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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