Zápisnica č. 2/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 15.04.2019
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 17 - 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 6 poslancov,
t.j. je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu
Moniku Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Gejzu Mayera a Ing. Mátyása Sallayho.
Informovala prítomných, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na
základe žiadosti poslancov: Soňa Csibová, Csaba Mayer, František Gajdács, Milan Trúsik,
Ing. Mátyás Sallay, Erika Szalayová, podľa § 12 ods. 1 druhá veta zákona o obecnom
zriadení. Predkladateľom návrhu programu zasadnutia a predložených materiálov zasadnutia
bol poslanec Milan Trúsik. Starostka obce oboznámila prítomných s navrhovaným
programom rokovania.
Program
1.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2019

3.

VZN č. 1/2019

4.

Žiadosti o dotácie z prostriedkov obce

5.

Zmeny v aktuálnom rozpočte obce pre rok 2019

6.

Pripomienky občanov - Rôzne

Poslanci schválili programu rokovania v pomere za 6/proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala o tom, že na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva obecnému úradu bola uložená úloha v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 4/2019 a to: opraviť zápisnicu z ustanovujúcej schôdze OZ. V zápisnici aj na
webovej stránke obce bola vykonaná oprava, do Komisie na ochranu verejného záujmu bol
zapísaný ďalší člen komisie Milan Trúsik.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 6/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
VZN č.1/2019
Starostka obce odovzdala slovo predkladateľovi návrhu poslancovi Trúsikovi. Pán
poslanec predniesol argumenty pre zmenu platného všeobecne záväzného nariadenia obce č.
4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií. Vyslovil názor, že platné nariadenie je zbytočne
byrokratické pre žiadateľa, ďalej podľa neho je dôležité, aby sa o dotáciu mohlo uchádzať
viacero organizácií. Podľa platného nariadenia dve organizácie by nemali nárok na dotácie:
Slovenský Červený kríž a TJ Dynamo Blatná na Ostrove, novým nariadením sa docieli to, že
aj oni budú mať nárok. Prijatím nového nariadenia sa umožní podanie žiadosti o dotáciu aj
počas kalendárneho roka. Do 10 dní od vyvesenia návrhu nového nariadenia obci neboli
doručené pripomienky, a preto odporúčal nariadenie schváliť.
Rozprava:
Poslanec Gejza Mayer požiadal o vysvetlenie, prečo nové všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej „VZN“) neobsahuje podmienky zúčtovania poskytnutej dotácie - konkrétne keď
nezúčtuje dotáciu na ďalší rok nemá nárok na dotáciu, ďalej akým spôsobom by bolo riešené
podľa nového VZN, ak subjekt poskytnutú dotáciu nezúčtuje.
Poslanec Milan Trúsik odpovedal: aktuálne otázkou je, či miestny športový klub bude
fungovať aj v budúcnosti, o tom rozhoduje 6 ľudí. Nové VZN má byť menej byrokratické,
nakoľko o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie aj tak rozhodujú poslanci. Na druhú otázku
odpovedal, že nezúčtovanie dotácie je v novom VZN riešené.
Poslanec Csaba Mayer zdôraznil, že zúčtovať dotáciu treba, ako aj stanoviť hranice, dotácia
bude poskytnutá v prípade, že bude zúčtovaná.
Starostka upozornila na to, že nariadenie musí mať všeobecnú povahu, ktoré platí na každého
rovnako – je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby. Prečítala časť materiálu pána
poslanca Trúsika v ktorom sú uvedené dôvody, ktoré vyvolali potrebu zmeny platného
nariadenia:
1. Rozšírenie okruhu žiadateľov o dotáciu, je to tak, lebo podľa návrhu nariadenia by
bolo možné dotáciu poskytnúť podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území obce.
2. Poslanci obecného zastupiteľstva chcú niesť väčšiu zodpovednosť pri otázke
udeľovania dotácií, čo nie je pravda, pretože podľa návrhu nariadenia tak isto ako aj
podľa platného nariadenia o dotáciách do 150.- eur rozhoduje starosta, nad túto
hodnotu obecné zastupiteľstvo. Takže oproti platnému nariadeniu nie je žiadna zmena
3. Búra zbytočné byrokratické podmienky udeľovania dotácie. Otázka, čo je byrokratické
na tom, keď bolo potrebné podať iba jednu žiadosť.
Zmena predloženého návrhu nariadenia podľa nej je vo vyňatí podmienok poskytnutia,
použitia a zúčtovania dotácie. Starostka má tiež zodpovednosť za to, aby nariadenie bolo
v súlade so zákonmi, ona podpisuje zmluvu o poskytnutí dotácie. Pre hospodárenie verejnými
prostriedkami platia rozpočtové pravidlá vymedzené v § 19 z. č. 523/2004, sú to: účelnosť,
časovosť, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných zdrojov. Opýtala sa, ako
budú tieto podmienky dodržané, keď nový návrh nariadenia žiadne podmienky neobsahuje –
zopár našla v prílohách nariadenia, nie v samotnom nariadení. Podľa nej podmienky by mali
byť v nariadení. Domnieva sa, že návrh nariadenia je v rozpore so základnými rozpočtovými
pravidlami a to najmä z dôvodu, že neurčuje jasné pravidlá a podmienky používania
poskytnutých dotácií, ich vyúčtovania a taktiež nestanovuje sankcie v prípade porušenia
podmienok za ktorých boli poskytnuté. Ako príklad absentujúcich pravidiel uviedla článok 3,
ods. 3 predloženého návrhu nariadenia, podľa ktorého obec môže na základe odôvodnenej
žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov, ale nikde sa

nedočítala, aké dôvody sú odôvodnené, ako ani to, kto o tejto výnimke rozhodne. Do
pozornosti poslancov upriamila kontroly, ktoré sú zamerané na hospodárenie obcí s verejnými
financiami (zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite), vždy je zodpovedný štatutár
obce – starosta, ktorý zmluvy podpisuje.
Poslanec Trúsik odpovedal starostke: zodpovednosť je na strane obecného zastupiteľstva, oni
rozhodujú o nariadení. Vyzdvihol pozitíva predloženého návrhu: v prípade, že situácia
subjektov vyžaduje, o dotáciu je možné požiadať aj počas roka, odbúrajú sa byrokratické
povinnosti žiadateľov. Povedal, že z platného nariadenia boli vybraté len niektoré podmienky
a v zákone nie je uvedené, že musí byť stanovený termín zúčtovania. Podľa neho sankcie vo
VZN nemusia byť uvedené, podmienky môžu byť obsiahnuté aj v prílohách, ktoré tvoria
neoddeliteľnú časť VZN. Podľa poslanca Milana Trúsika v návrhu VZN je všetko správne
formulované a platí na každého žiadateľa rovnako. Návrh mala pripomienkovať starostka do
10 dní aby nevznikli zbytočné prieťahy.
Poslanec Gejza Mayer informoval, že ohľadne VZN sa mu prihovorili občania, majú obavy,
že žiadosti o dotáciu budú posudzované podľa sympatie, obávajú sa lobizmu v tejto oblasti.
Poslanec Ing. Mátyás Sallay dodal, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu, dotácia sa
poskytne, ak všetko bude v poriadku.
Poslanec Csaba Mayer pripomenul, že ak ide o lobizmus, tak on na poslednej schôdzi loboval
práve za Csemadok, myslí si, že na kultúru treba dať viac.
Starostka predniesla návrh uznesenia, predložený predkladateľom poslancom Milanom
Trúsikom:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
1. berie na vedomie
a) vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 1/2019
b) Podmienky účinnosti VZN a dôvody a dopady VZN na situáciu v obci
2. schvaľuje
a) návrh znenia VZN č. 1/2019 a jej príloh 1-3
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5 –Csaba Mayer, Milan Trúsik, Soňa
Csibová, Erika Szalayová, Ing. Mátyás Sallay /proti 1 –Gejza Mayer /zdržal sa 0.

Bod č. 4
Žiadosti o dotácie z prostriedkov obce
Na otázku kto bude predkladateľom tohto bodu, sa prihlásila poslankyňa Erika
Szalayová. Z rozpočtu obce navrhla dotáciu pre Rímsko-katolickú cirkev Holice vo výške
2.000,- Eur, ZO Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1 750,- Eur a občianskemu združeniu
Inovare vo výške 1.750,- Eur. Pripomienky k návrhu neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
Poslanci návrh poslankyne Szalayovej schválili v pomere za 6/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Zmeny v aktuálnom rozpočte obce pre rok 2019
Návrh na zmenu rozpočtu predniesla poslankyňa Erika Szalayová. Rozpočet obce na
rok 2019 bol schválený prebytkom 3.900,- Eur, navrhla túto čiastku rozdeliť medzi
žiadateľov o dotáciu z rozpočtu obce, a to:
1. ZO Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1.750,- Eur
2. Občianskeho združenia Inovare vo výške 1.750,- Eur

3. Rímsko Katolickej Cirkvi Holice vo výške 2 000.- Eur.
Nakoľko prebytok rozpočtu nepostačuje na horeuvedené dotácie, chýbajúcu sumu vo výške
1600.- Eur navrhla pokryť z rozpočtovej položky bežných výdavkov verejnej správy,
Položka 637 005: Špeciálne služby – príprava projektov, sumu 10.700,- Eur na prípravu
projektov znížiť o sumu 1.600,- Eur, t.j. na 9 100.- Eur.
Starostka upozornila na to, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho
zmeny. Schválenie úpravy rozpočtu obce musí prebehnúť v zmysle príslušných zákonov, t.j.
je potrebné vypracovať návrh úpravy rozpočtu – príjmový a výdavkovú časť a sumarizáciu,
ďalej pred zasadnutím obecného zastupiteľstva min. na 15 dní zverejniť. Navrhla tento bod
programu rokovania odročiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poslanec Trúsik namietal, že zmeny rozpočtu môže vykonať obecné zastupiteľstvo,
starostka už nie, pretože táto kompetencia jej bola uznesením zrušená.
Starostka s poslancom súhlasila, keby túto kompetenciu mala, tak zmenu vykoná
jednoduchým úkonom – presunom medzi jednotlivými položkami. Keďže to nie je možné,
úpravu musí schváliť obecné zastupiteľstvo a musí prebehnúť tak, ako je upravené v zákone.
Poslanec Trúsik vyjadril názor, že medzi starostkou a obecným zastupiteľstvom nie je
spolupráca, očakával by, že budú upozornení ako treba postupovať. Priznal, že návrhy
konzultované boli s inými ľuďmi, ale so starostkou a Gejzom Mayerom nie.
Starostka uviedla, že príprava neplánovaného zasadnutia ako ani jednotlivé
programové body neboli s ňou konzultované, do prípravného procesu nebola zapojená.
Zasadnutie bolo zvolané, tak ako požiadala skupina poslancov, vrátane predložených
materiálov zasadnutia.
Poslanec Gejza Mayer sa vyjadril, že on taktiež nemal vedomosť o návrhu VZN ako
ani o zmene rozpočtu, do procesu nebol zapojený. Ak poslanec Trúsik hovorí o spolupráci,
príležitosť bola tu na spoluprácu.
Poslanec Csaba Mayer sa vyjadril, že si cení čas každého poslanca a nerozumie, prečo
nebolo počas pracovného stretnutia vysvetlené, že o tomto bode, nie je možné takto hlasovať.
Starostka reagovala na dotaz poslanca Csabu Mayera: preto, lebo pracovné stretnutie
iniciátormi neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva nebolo zvolané. Stretnutie
poslancov bolo v inej vo veci kroniky a projektov.
Starostka dala hlasovať o tom, že tento bod sa odročuje na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 6
Pripomienky občanov – Rôzne
Štefan Sárosfai podotýkal, že starostka zámerne znemožní obecné zastupiteľstvo tým, že im
nepodáva včas informácie. Ďalej sa opýtal na stav opravy plotu pri ZŠ a na chodník pri
cintoríne.
Starostka - je to názor s ktorým nesúhlasí. K otázke oplotenia základnej školy povedala, že
je zakúpený materiál, ak bude časový priestor na jeho vyhotovenie, urobí sa. Otázka chodníka
na predošlých zasadnutiach bola viackrát zodpovedaná.
Szalayová Erika so informovala o súčasnom stave a o plánoch budovou bývalej pošty.
Starostka – táto otázka nebola konzultovaná v obecnom zastupiteľstve, takže o plánoch
samosprávy nevie informovať. Mohla by niečo povedať iba o svojich víziách občana, ktoré
obyvateľom obce predložila vo svojom volebnom letáku: podľa nej budova je v takom stave,
že treba zbúrať, mohla by sa postaviť multifunkčná budova obecného úradu s dielňou

a garážou, skladmi, prípadnými voľnými priestormi na prenájom. Keďže v budúcnosti sa
očakáva nárast počtu detí v základnej škole, uvoľnili by sa priestory pre potreby školy.
Szalayová Erika so opýtala, či starostkiné vízie nasledovali aj nejaké konkrétne kroky, či
získala na tieto účely peniaze.
Starostka – Nemohli dostať, pretože ako bolo povedané, o tejto otázke v zastupiteľstve reč
nebola.
Poslankyňa Soňa Csibová sa opýtala, či starostka podnikla kroky, aby miestna pobočka
pošty mala dlhšiu otváraciu dobu.
Starostka zopakovala informácie z predošlého rokovania obecného zasadnutia: od samotného
rezortného ministra má informácie, že sa plánuje zatvorenie poštových pobočiek, celkom asi
150. Kým nevieme ktoré to budú, nie je vhodné vyjsť s takouto požiadavkou na Slovenskú
poštu, a.s.
Odzneli viaceré otázky na premávku v smere na Lehnice, podnety boli na zhustenú a rýchlu
premávku vozidiel zo smeru a na smer Lehnice. Starostka informovala prítomných
o častejších policajných kontrolách, o ktoré požiadala, ďalej o tom, že sa tabuľa označujúca
koniec obce premiestnila ďalej od obce - smerom k nadjazdu nad stavbou D4R7, aby sa aj tak
docielilo spomaleniu vozidiel prichádzajúcich z oboch smerov. Návrh Milana Trúsika, aby sa
vybavilo umiestnenie ostrovčeka zodpovedala tým, že je to v kompetencii spoločnosti D4R7
Construction s.r.o. Na otázku Csabu Mayera ohľadne umiestnenia „informačného radaru“
poznamenala, že je to zdĺhavý proces, o umiestnenie takéhoto radaru oficiálne nebolo
požiadané, ale bolo to konzultované slovenskou správou ciest. V tejto veci bude ďalšie
stretnutie.
Erika Szalayová navrhla rozšíriť zelenú plochu v areáli materskej školy a základnej školy
a poznamenala, že aj túto položku bude treba zapracovať do rozpočtu obce. Ing. Mátyás
Sallay dodal, že by sa to mohlo docieliť tým, že by sa odstránila časť betónu a terén by sa
upravil pre deti.
Starostka – nemá nič proti návrhu, ale takáto práca sa môže uskutočniť iba počas letných
prázdnin, musí mať finančné krytie v rozpočte.
Marta Süliová bez nároku na odpoveď poznamenala, že pre ňu je nezrozumiteľné nové
naradenie o dotáciách z rozpočtu obce. Nerozumie tomu, že niekto nezúčtuje dotáciu, ale
napriek tomu zastupiteľstvo robí všetko preto, aby dotáciu dostali. Na jednej strane
zastupiteľstvo od starostu očakáva dodržiavanie zákona, na druhej strane samo tak nerobí.
Gejza Mayer sa informoval ohľadne rokovania vo veci miestneho futbalového klubu,
k čomu Erika Szalayová podala informáciu, že po sviatkoch bude ďalší pokus o verejné
stretnutie všetkých záujemcov a podporovateľov futbalu, kde sa počas fóra pokúsia nájsť
riešenie na nedostatky. Dodala, že vie, že ani starostke nie je ľahostajný osud klubu a nechce
im nič zlé.
Účtovníčka obecného úradu, Zita Horváthová sa opýtala na to, ako bude z hľadiska
zúčtovania dotácií vedieť termíny, ak v zmluve nebude určený dátum na vyúčtovanie dotácie
pre žiadateľa?
Erika Szalayová zodpovedala otázku: v zmluve, ktorá tvorí prílohu VZN, v časti iné
dohodnuté podmienky je určený dátum. Starostka opätovne upozornila na to, že dátum má
byť v samotnom nariadení nie v prílohe.
Angéla Trúsiková poznamenala, že jej chýba otvorenosť starých – starostu a poslanca v
smere nových poslancov obecného zastupiteľstva. Nemôže nový poslanec hneď na začiatku
svojho pôsobenia vedieť všetko, skúsenejší by im mali pomáhať. Dodala, že nie je zvedavá na
hádky a radí, aby sa obecné zastupiteľstvo pokúsilo upokojiť občanov, že spolupráca funguje.
Mali by sa poslanci dohodnúť dopredu a ukázať, že rozhodujú spoločne a nemajú ponižovať
jeden druhého, spolupracovať ľudsky.

Marta Klinerová hlavná kontrolórka obce povedala, že boli to práve noví poslanci, ktorí
odopreli rady skúseného poslanca, čoho dôkazom je, že noví poslanci na ustanovujúcom
zasadnutí ho nezvolili ani do jednej komisie obecného zastupiteľstva.
Starostka dodala, že niektorí poslanci vytýkajú nedostatočnú informovanosť zo strany
starostu obce príležitosti však nevyužívajú. Do zasadnutia dnešného rokovania nezaradili
správu o činnosti starostu obce, cez ktorú sú im poskytované informácie Na príklad
spolupráce uviedla prípravu na februárové zasadnutie obecného zastupiteľstva, kedy za
účelom vysvetlenia vecí a dohody zvolala pracovné stretnutie. Na pracovnom stretnutí boli
veci vydiskutované a dohodnuté, napriek tomu všetko sa udialo ináč, ako bolo dohodnuté.
Marta Süliová – vyjadrila názor, že poslanci chodia nepripravení na zasadnutie, viackrát
treba vysvetliť vec, kým pochopia. Požiadala ich, aby svoju prácu vykonávali pokorou
a úctou.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť, popriala
príjemné veľkonočné sviatky a ukončila zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Overovatelia:
Gejza Mayer
Ing. Mátyás Sallay
Zapísala Monika Czetli, dňa 29.04.2019
Počet príloh: 39 strán, Pozvánka doručená e-mailom

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 15.04.2019

Uznesenie č. 14/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: Ing. Mátyás Sallay, Gejza Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 15/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 16/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2019
b) podmienky účinnosti a dôvody a dopady VZN na situáciu v obci
Uznesenie č. 17/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
poskytnutie dotácie z prostriedkov obce pre:
a) Csemadok – základnú organizáciu Blatná na Ostrove vo výške 1 750.- Eur
b) OZ Inovare vo výške 1 750.- Eur
c) Rímsko Katolickú Cirkev vo výške 2 000.- Eur

V Blatnej na Ostrove 24.04.2019.
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

