Zápisnica č. 8/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 12.12.2019
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 12 - 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 5 poslancov, t.j. je
uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Moniku
Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Milana Trúsika a Ing. Mátyás Sallay. Oboznámila
prítomných s programom rokovania.
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1.

Program
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti starostu obce
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2018
Výročná správa obce Blatná na Ostrove za rok 2018
Zámer obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce
IV. Úprava rozpočtu obce na rok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady
Žiadosti občanov a organizácií
Pripomienky občanov - rôzne
Starostka navrhla doplnenie programu o ďalší bod, a to:
Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne

Poslanci schválili program rokovania v pomere za 5 / proti 0 / zdržal sa 0,
ďalej schválili doplnenie programu rokovania v pomere za 5 / 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 boli obecnému úradu uložené dve úlohy, ktoré vyplývajú z uznesenia č.
51/OZ/2019 a 52/OZ/2019, ktoré boli z časového hľadiska nevykonateľné. Požiadala obecné
zastupiteľstvo, aby brali ňou podanú informáciu na vedomie.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Správa o činnosti starostu bolo podané za obdobie od 08/2019, nakoľko na posledných
dvoch zasadnutiach starostka na podanie správy možnosť nemala. Správu podáva za obdobie
3 mesiacov.
Venovala sa rozpracovaným a novým projektovým žiadostiam o dotáciu:
1. Poslanci boli informovaný o postupe projektu zberný dvor obce. Okresný úrad
Dunajská Streda rozhodol, že navrhovaná činnosť v predloženom zámere sa nebude
posudzovať. Voči rozhodnutiu okresného úradu bolo podané odvolanie, t.j. je
v štádiu odvolacieho konania.
2. V súvislosti projektom požiarnej zbrojnice, informovala, že disponuje informáciou
o vlastníkovi prípojky plynu potravín Betti, ktorá prechádza cez pozemok obce.
Prípojka je vo vlastníctve SPP, jeho zrušenie budeme musieť finančne uhradiť.
3. V septembri bola vypracovaná žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na nákup
hračiek - rozvíjanie manuálnych zručností, rozšírenie slovnej zásoby
a predstavivosti - pre deti MŠ cez grantový program „Közösen Kukkóniáért“.
Žiadosť bola schválená, dňa 10.12.2019 sme obdržali zmluvu na podpis. Hračky
sme nakúpili v sume 500.- Eur. Budúci týždeň sa odovzdá vyúčtovanie projektu.
4. Prostredníctvom výzvy Enviromentálneho fondu sa obec uchádza o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2020, na rozvoj odpadového hospodárstva. Žiadosť
bola vypracovaná a lehote do 31.10.2019. Dotáciu vo výške 59 000.- Eur žiadame
na nákup kompostérov. Vyhodnotenie projektov sa očakáva v mesiaci január 2020.
5. Ďalej informovala, že obec je členom MAS Agroprameň. Členovia MAS sa
spoločne uchádzali o dotáciu na rozvoj obcí. Dotácia bola schválená v roku 2018.
Tento rok alebo začiatkom roku 2020 budú vyhlásené výzvy – opatrenie 7.2 a 7.4.
Obec Blatná na Ostrove môže získať finančné prostriedky vo výške 12 800.- Eur na
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času –
modernizácia detského ihriska (vrátane nákupu cvičiacich strojov).
6. Starostka informovala, že obec v októbri požiadala Slovak Lines a.s. Bratislava
o kúpu nehnuteľností v k.ú. Blatná na Ostrove. Na základe požiadavky
predávajúceho, žiadosť doplnila navrhovanou kúpnou cenou kupujúceho. Na
základe informácie čerstvej - informácia zo včera, oznámila, že predaj nehnuteľnosti
je sľúbená za sumu 15 000.- Euro.
7. Informovala o tom, že v novembri boli vymenené všetky osvetľovacie telesá na
verejnom osvetlení obce. Zostáva ešte namontovať nakúpené rozpery. Za montáž
prepäťovej ochrany do lámp poďakovala poslancovi Gajdácsovi.
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8. V mesiacoch 9 a 10/2019 prebehla čiastočná oprava strechy základnej školy
a budovy športu.
9. V súvislosti poskytnutými dotáciami od VÚC Trnava a Ministerstva vnútra SR pre
DHZ informovala, že dotácie boli vyúčtované v termíne. Kontrola vyúčtovania bola
vykonaná poskytovateľom dotácie, boli v poriadku, o čom sme boli písomne
informovaní.
10. Starostka informovala, že po viacročnom úsilí a štvorročnom čakaní sa obec
dočkala výmeny požiarneho vozidla. V novembri sme prevzali kľúče od moderného
požiarneho vozidlo Iveco Daily. Nové požiarne vozidlo sme získali v rámci
programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Ďalej starostka informovala, že obec bezodplatne získala do vlastníctva pozemky p. č. 347
a 348, celkom vo výmere 838 m2. Sú to pozemky pod miestnou komunikáciou, ktoré boli vo
vlastníctve Slovenskej republiky, správa Slovenského pozemkového fondu Bratislava.
Rozhodnutie o zápise nehnuteľnosti na nového vlastníka nám bolo doručené 3.12.2019.
Starostka informovala o podujatiach samosprávy:
Venovala sa príprave výletu dôchodcov. Výlet sa uskutočnil 10.09.2019 do Sopronu a okolia.
Návštevníci výletu sa oboznámili pamätihodnosťami mesta Sopron, zúčastnili sa plavby loďou
na jazere Fertő a navštívili kaštieľ Esterházyovcov vo Fertő. Projekt sa uskutočnil podporou
VÚC Trnava.
Dňa 13.09.2019 sme slávnostne odovzdali nové priestory obecnej knižnice. Rekonštrukčné
práce prebehli v roku 2018, systematizácia kníh v roku 2019. Knižnica má 6200 kníh, nové
knihy nakúpil obecný úrad, veľa kníh sme dostali darom – aj od rodiny Bittó, Vujity Tvrtko,
Antal Disztl (zástupca maďarského veľvyslanectva v Bratislave), občanov obce a známych.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil Antal Disztl -tajomník maďarského veľvyslanectva, ktorý
prestrihol pásku a miestnosť odovzdal do užívania občanov obce. Uskutočnila sa burza kníh,
kultúrny program pozostával z večera rozprávok pre deti a dospelých. Tento program mal veľký
úspech hlavne u dospelých, program zabezpečovala Monika Szelecki, ktorá rozprávkami
zabávala občanov obce do neskorých večerných hodín.
Starostka sa venovala organizovaniu pracovnej cesty do družobnej obce Mezőtúr. V termíne
27-30.9.2019 sa tam konalo „Stretnutie partnerských obcí Mezőtúr“. Na podujatí sa zúčastnila
mládež obce – počet detí 8, 5 dospelých – Ladislav a Hajnalka Frigula, riaditeľky MŠ a ZŠ,
a starostka obce. Doprava bola zabezpečená 9 miestnym vozidlom Tibora Sárosfaiho, ktorému
sa poďakovala za pomoc pri zabezpečovaní dopravy. Podujatie Mezőtúr poskytla mládeži
stretnúť sa s mládežou 7 partnerských obcí z Rumunska, Poľska, Nemecka, Srbska, Slovenska
a Maďarska. Deti si pobyt užívali, program bol vynikajúci. Jednotlivé obce ukázali v čom si
uchovávajú tradície. Naše deti minulý rok vystúpili v rámci kultúrneho programu, tento rok
mali ukážku pečenia tradičnej štrúdle. Ukážka a následná ochutnávka mala veľký úspech.
Dňa 01.10.2019 na území obce sa uskutočnilo veľké upratovanie – odvoz prebytočných vecí
z domácností. Je možné konštatovať, že objem takéhoto odpadu má klesajúcu tendenciu.
V mesiaci október 25-ho v kultúrnom dome bolo premietanie filmu o živote Jánosa
Eszterházyho.
O týždeň na to, dňa 02.11.2019 sa uskutočnil tradičný deň dôchodcov. Tradične ako býva
zvykom, nedeľňajším obedom, hudbou, programom, gratuláciou pre jubilantov a malým
darčekom pre všetkých. Za prácu v realizácii podujatia starostka vyslovila poďakovanie
zamestnancom obecného úradu.
V organizácii samosprávy bolo divadelné predstavenie dňa 10.11.2019. Občanov sme pozývali
na divadelné predstavenie „Rejtő Jenő est“ do kultúrneho domu. Hudobno-zábavné
predstavenie v podaní amatérskeho divadla TeátRum z Topoľníkov, ktoré zožalo veľký úspech.
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Okrem horeuvedených činností sa starostka venovala administratívnym veciam,
reprezentácii obce na rôznych podujatiach, fórach atď. (Regionálneho rozvojového fóra
v Dunajskej Strede – 12.09.2019, pracovného stretnutia za účelom zabezpečenia verejnej
autobusovej dopravy v obci s SAD Dunajská Streda. )
Poslanci správu o činnosti starostu brali na vedomie v pomere za 5/ proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 4
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2018
Starostka predložila správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce
k 31.12.2018. V predmetnej správe bolo konštatované, že informácie uvedené vo výročnej
správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, ďalej že výročná
správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve, čiže obec Blatná na Ostrove konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Správu nezávislého audítora poslanci brali na vedomie v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Výročná správa obce Blatná na Ostrove za rok 2018
Výročnú správu predkladala starostka obce. Uviedla, že obec ako účtovná jednotka,
ktorá v zmysle § 20 zák. č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí mať
účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu. Účtovná
závierka obce za rok 2018 bola overená audítorom, na základe údajov overených audítorom
bola vypracovaná výročná správa obce za rok 2018. Starostka prezentovala výsledok
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018, čím je prebytok vo výške 58 622,46 Eur.
Výročnú správu poslanci brali na vedomie v pomere za 4 – Soňa Csibová, Milan Trúsik,
František Gajdács, Csaba Mayer / proti 0/ zdržal sa 1 – Ing. Mátyás Sallay.

Bod č. 6
Zámer obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce
Starostka k bodu predložila štyri žiadosti o zmenu územného plánu obce, ktoré boli
Obecnému úradu do 07.11.2019 doručené. Pracovné stretnutie poslancov obecného
zastupiteľstva sa konalo s poukazom na uznesenie č. 61/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019, dňa
07.11.2019. Na stretnutie boli pozvaní žiadatelia o zmenu územného plánu obce. Vo väzbe na
svoj podnikateľský alebo osobný zámer, predstavili plány rozvoja územia obce. Po vypočutí
žiadateľov o zmenu územného plánu obce obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že do programu
rokovania obecného zastupiteľstva zaradí zámer obstarania zmien územného plánu obce.
Poslanci zámer schválili v pomere: za 5 / proti 0 / zdržal sa 0.
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Bod č. 7
IV. úprava rozpočtu obce na rok 2019
Predkladateľkou bodu bola starostka obce. Informovala, že úprava rozpočtu obce bola
navrhnutá vo väzbe na naplánované investície obce ako aj na skutočné čerpanie niektorých
položiek výdavkov.
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení schvaľuje obecné
zastupiteľstvo rozpočet obce ako základný nástroj finančného hospodárenia obce pre príslušný
rozpočtový rok. Úpravu rozpočtu odôvodňujú skutočnosti, ktoré v priebehu roka nastali.
Starostka prezentoval niektoré údaje navrhovanej zmeny: prebytok bežného rozpočtu
predstavuje +34 388 Eur, kapitálový rozpočet je schodkový – 61 538 Eur, rozdiel príjmov
a výdavkov finančných operácií predstavuje + 27 150 Eur. Predložený návrh zmeny rozpočtu
vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 1 292 €, kapitálových príjmov
o 35 000 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 5 626 €
a kapitálových výdavkov o 4 666 Eur.
Prezentovala navrhované zmeny položiek rozpočtu:
Bežné príjmy a kapitálové príjmy
Bežné príjmy a kapitálové príjmy - zmena položiek je zvýraznená zelenou farbou. Sú to účelové dotácie,
ktoré schváleniu obecného zastupiteľstva nepodliehajú.

Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie: 400 Príjmy z ostatných finančných operácií, 400 Prevod z rezervného
fondu obce z 28 478 Eur znížiť na 0.- Eur (nakoľko v roku 2019 neboli použité, treba vrátiť na rezervný
fond obce)
Bežné výdavky
Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 630 Tovary a služby, 633 001 Cestovné náhrady, zvýšiť z 50.Eur na 300.- Eur (položka zvýšená z dôvodu finančného krytia cestovných nákladov detí na podujatie
partnerskej obce: Stretnutie partnerských obcí v Mezőtúr)
Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 003 Telekomunikačná technika, zvýšiť z 0.Eur na 330.- Eur (nákup služobného mobilného telefónu pre starostu – starý nefunkčný)
Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 006 Všeobecný materiál, zvýšiť z 2 300.Eur na 3 000.- Eur (výdavky na materiál na rozšírenie parkovacieho miesta za kostolom)
Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 635 Rutinná a štandardná údržba, 635 009 Údržba
a aktualizácia softvéru, zvýšiť z 850.- Eur na 1150.- Eur (poplatok za program Asseco – účtovníctvo
a inštalácia CISMA)
Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 637 Služby, 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, zvýšiť
z 150.- Eur na 252.- Eur (položka bola zvýšená z dôvodu finančného krytia poplatku za inzerciu na voľbu
riaditeľa MŠ a hlavného kontrolóra)
Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy 637 Služby, 637 004 Všeobecné služby, zvýšiť z 1 000.- Eur na
1 500.- Eur (položka bola zvýšená z dôvodu finančného krytia výdavkov za prácu techniky - rozšírenie
parkovacieho miesta za kostolom)
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Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy 637 Služby, 637 012 Poplatky koncesionárske, zvýšiť z 635.Eur na 805.- Eur (položka bola zvýšená z dôvodu finančného krytia výdavkov webová stránka obceGDPR)
Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy 637 Služby, 637 015 Poistné-majetok obce, zvýšiť z 1 300.- Eur
na 1 425.- Eur (skutočné výdavky na poistenie majetku obce)
Bežné výdavky: Iné všeobecné služby - Matrika, 611 000 Tarifný plat, zvýšiť z 1260.- Eur na 1422.- Eur
(výdavky určené účelovou dotáciou na matriku)
Bežné výdavky: Iné všeobecné služby - Matrika, 621 625 Odvody do fondov, zvýšiť z 440.- Eur na 497.Eur (výdavky určené účelovou dotáciou na matriku)
Bežné výdavky: Všeobecné verejné služby - Voľby, 620 637 Výdavky na voľby v r. 2019 zvýšiť z 1 000.Eur na 1 507.- Eur (výdavky určené účelovou dotáciou na voľby)
Bežné výdavky: Bezpečnosť a poriadok, 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, 633 006 Všeobecný materiál,
zvýšiť z 760.- Eur na 3 076.- Eur (výdavky určené účelovou dotáciou na nákup materiálu pre DHZ)
Bežné výdavky: Bezpečnosť a poriadok, 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, 633 010 Pracovný odev, obuv,
zvýšiť z 340.- Eur na 500.- Eur (skutočné výdavky)
Bežné výdavky: Bezpečnosť a poriadok, 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, 634 003 Poistenie požiarneho
vozidla a IVECO, zvýšiť z 240.- Eur na 313.- Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Bezpečnosť a poriadok, 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, 635 004 (Údržba prevádzkových
strojov, prístrojov zariadení znížiť z 100.- Eur na 0.- Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Bezpečnosť a poriadok, 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, 637 001 (Školenie, kurzy znížiť
z 1 150.- Eur na 950.- Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Ekonomická oblasť, 04.4.3 Výstavba – Spoločný stavebný úrad, 632 003 Poštovné
výdavky, zvýšiť z 1 000.- Eur na 1 650.- Eur (už teraz je prečerpanie, očakávané výdavky na poštovné)
Bežné výdavky: Ekonomická oblasť, 04.5.1 Cestná doprava, 633 006 Všeobecný materiál (aj z dotácie),
znížiť z 500.- Eur na 10.- Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Ekonomická oblasť, 04.5.1 Cestná doprava, 637 004 Všeobecné služby, zvýšiť z 0.- Eur
na 490.- Eur (výdavky na vyznačenie vodorovných dopravných značiek)
Bežné výdavky: Ochrana prírody a krajiny, 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, 637 004 za uloženie odpadu,
zvýšiť z 15 000.- Eur na 17 000.- Eur(očakávané výdavky)
Bežné výdavky: Bývanie a občianska vybavenosť, 06.2.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň, 633 004
Prevádzkové stroje - nákup, zvýšiť z 0.- Eur na 460.- Eur (pokazil sa krovinorez, nákup nového)
Bežné výdavky: Bývanie a občianska vybavenosť, 06.2.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň, 633 015 Palivo do
kosačky, prevádz. stroje, znížiť z 800.- Eur na 600.- Eur (skutočné výdavky na položku)
Bežné výdavky: Bývanie a občianska vybavenosť, 06.4.0 Verejné osvetlenie, 632 001 Elektrická energia
- VO, zvýšiť z 5 500.- Eur na 6 000.- Eur (skutočné výdavky)
Bežné výdavky: Bývanie a občianska vybavenosť, 06.4.0 Verejné osvetlenie, 633 006 Materiál
a náhradné diely, znížiť z 800.- Eur na 300.- Eur (skutočné výdavky)
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Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.1.0 Športové služby, 635 006 Údržba budovy,
terénu, znížiť z 1 500.- Eur na 500.- Eur (skutočné výdavky)
Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.1.0 Športové služby, 637 027 Odmeny
zamestnancov - dohody, zvýšiť z 2 000.- Eur na 2 260.- Eur (skutočné výdavky)
Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.2.0.9 Kultúrny dom, 637 002 Kultúrne podujatia
– ostatné akcie, zvýšiť z 1 150.- Eur na 1 260.- Eur (skutočné výdavky)
Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, 642 001 Transfer pre
Slovenský Červený kríž, znížiť z 600.- Eur na 0.- Eur (organizácia nepožiadala o dotáciu)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Materská škola, 633 006 Všeobecný materiál,
zvýšiť z 500.- Eur na 1250.- Eur (od januára sa zvýši počet detí v MŠ – nákup skríň na prezliekanie
a postelí)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Materská škola, 635 006 Údržba budovy materskej
školy, znížiť z 500.- Eur na 0.- Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Materská škola, 637 014 Stravovacie návyky
dieťaťa – z dotácie, znížiť z 1600.- Eur na 0.- Eur (skutočnosť, položka sa účtuje pod školskú jedáleň)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Materská škola, 642 013 Odchodné, znížiť z 2 000.Eur na 0.- Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Základná škola, 633 002 Výpočtová technika,
zvýšiť z 400.- Eur na 500.- Eur (nákup PC pre riaditeľku ZŠ – skutočnosť)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Základná škola, 637 004 Všeobecné služby, zvýšiť
z 150.- Eur na 350.- Eur (skutočnosť – výdavky na tepovanie kobercov, kominár)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Školská jedáleň, 633 011 Potraviny – školská
jedáleň, zvýšiť z 20 000.- Eur na 21 600.- Eur (presun 1 600 .- eur z položky 637 014 Stravovacie návyky
dieťaťa – výdavky MŠ)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Školská jedáleň, 633 013 Nákup softvéru, znížiť
z 600 na 300.- Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Vzdelávanie-školské zariadenia, 09. Školská jedáleň, 635 002 Oprava a údržba
kuchynských zariadení, zvýšiť z 250.- Eur na 300.- Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Sociálne zabezpečenie - dôchodcovia, 633 006 Deň dôchodcov, znížiť z 2 000 na 1 790.Eur (skutočnosť)
Bežné výdavky: Sociálne zabezpečenie - dôchodcovia, 634 004 Výlet pre dôchodcov, zvýšiť z 600.- Eur
na 880.- Eur (skutočnosť)
Kapitálové výdavky:
Kapitálové výdavky: 03.2.0.0 Požiarna ochrana, 710 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice
znížiť z 45 472.- Eur na 16 994.- Eur (na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice OZ uznesením uvoľnilo
finančné prostriedky z rezervného fondu obce, nakoľko jej realizáciu z objektívnych dôvodov nebolo
možné uskutočniť, finančné prostriedky vo výške 28 478.- Eur treba vrátiť do rezervného fondu obce)
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Kapitálové výdavky: 08.4.0.0 Cintorín, 717 003 Prestavba a prístavba domu smútku, znížiť z 15 000.Eur na 9 000.- Eur ( OZ realizáciu odložilo na rok 2020, položka bola znížená z dôvodu zachovania
vyrovnaného rozpočtu)
Kapitálové výdavky: 09.12.1 Základná škola, 717 002 Rekonštrukcia strechy ZŠ vo výške 39 144.- Eur –
havarijný stav strechy (položka bola zaradená z dôvodu získania účelovej dotácie na obnovu strechy)

Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Monika Mészárosová k úprave rozpočtu uviedla, že
bežné aj kapitálové príjmy a výdavky sú vyvážené, kopírujú skutočný stav; poslancom navrhla
IV. úpravu rozpočtu schváliť. Písomné stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému návrhu
zmeny rozpočtu obce nebolo predložené.
Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k IV. úprave rozpočtu obce
B) schvaľuje IV. úpravu rozpočtu na rok 2019 podľa predloženého návrhu
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 5 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 8
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
Plán hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020 predložený obecnému zastupiteľstvu
obsahuje 5 bodov, je zostavený v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Plán tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci plán schválili v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 9
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Starostka obce navrhla schváliť poslancom predložený harmonogram zasadnutí
obecného zastupiteľstva na rok 2020. Harmonogram bol upravený podľa návrhov poslanca
Csabu Mayera, je prílohou tejto zápisnice.
Poslanci harmonogram schválili v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0
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Bod č. 10
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a
o miestnom poplatku za komunálne odpady
Starostka predložila návrh Dodatku č. 3 k úprave sadzby miestnych daní a poplatkov, ktoré sú
platné na území obce už od 1.1.2013. Sadzba miestneho poplatku bola upravená naposledy
v roku 2015 Dodatkom č. 2 k VZN č. 2/2012. Navrhla predložený návrh Dodatku č. 3 doplniť
o § 11 bod č. 7 – zvýšenie poplatku za stavebný odpad.
Dôvodom zvýšenia poplatku uviedla výrazné zvýšenie poplatku za skládkovanie. Ministerstvo
životného prostredia v roku 2018, s platnosťou od 01.01.2019, zvýšilo sadzbu poplatku za
uloženie odpadu, ktorá závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Počas najbližších
dvoch rokov sadzba poplatku za uloženie sa bude ďalej zvyšovať. Sadzba miestneho poplatku
za komunálne odpady bola zmenená pred účinnosťou Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z.
Štát má za cieľ zvyšovaním sadzieb jednoducho znevýhodniť skládkovanie zmesových
odpadov a zvýšiť recykláciu odpadu a tým aj predĺžiť „životnosť“ už existujúcich skládok.
Miera vytriedeného odpadu v obci Blatná Ostrove bola v roku 2019 - 10,16 %. Podľa platných
predpisov sadzba za tonu odpadu v roku 2020 bude dvojnásobná oproti roku 2019, namiesto 12
Eur/tona bude 24 Eur/tona. Ďalej informovala o tom, že príjmy obce - poplatok za komunálny
odpad v roku 2018 pokrývali len 89,92 % nákladov obce, v roku 2019 tento číselný údaj bude
ešte nižší, iba okolo 77%.
Starostka predložila na schválenie nové znenie § 11 ods. 6 a 7 VZN č. 2/2012 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku v nasledovnom znení:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 11 ods.
(6)

Sadzbu poplatku za komunálny odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83
zákona o miestnych daniach, nasledovne:
a) vo výške 0,0740 eura za osobu a kalendárny deň,
pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý
je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
t.j. 27,01 eur za osobu na kalendárny rok,
b) vo výške 0,019 eura za jeden liter komunálnych odpadov pre právnickú osobu, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania, t.j.
- 110 l zberná nádoba pri dvojtýždňovej frekvencii odvozu 54,34 eur na kalendárny rok,
- 1 100 l zberná nádoba pri dvojtýždňovej frekvencii odvozu 543,40 eur na kalendárny rok.
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(7) Sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad komunálny odpad určuje správca dane, v súlade s ust.
§ 78 ods. 1 písm. c) a § 83 zákona o miestnych daniach vo výške 0,041 eur za kilogram
drobných stavebných odpadov bez obsahov škodlivín. V praxi sa používajú nasledovné
hodnoty:
- fúrik stavebný
50 kg
- dvojkolesový ručný vozík
100 kg
- menší príves za malotraktor, za os. automobil s nosnosťou do 200 kg
200 kg
- príves za osobný automobil s nosnosťou nad 200 kg
400 kg

Rozprava: po prerátavaní nákladov Ing. Mátyás Sallay navrhol tak ako navrhla starostka,
okrem poplatku stanoveného v § 11 ods. 6 písm. b), ktorý navrhol zvýšiť na 0,021 Eur/1 liter
komunálneho odpadu, t.j. 60,06/110 litrová nádoba Eur na rok.
Poslanci návrh starostky neschválili v pomere za 0 / proti 5 / zdržal sa 0.
Poslanci schválili uznesenie o prerokovaní Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku a uzniesli sa na Dodatku č. 3 podľa pozmeňujúcich
návrhov Ing. Mátyása Sallayho v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 11
Žiadosti občanov a organizácií
Starostka prečítala žiadosti občanov a organizácií, ktoré boli zaradené do programu
rokovania zasadnutia.
Žiadosť č. 1
Občianske združenie Inovare požiadalo zastupiteľstvo o zmenu účelu poskytnutej dotácie od
obce Blatná a Ostrove, vo výške 750,00 Eur. Túto čiastku by chceli použiť na vydanie tlače,
grafickú, technickú prípravu periodickej tlače „Sárosfai körkép“.
Starostka navrhla poslancom prehodnotiť túto žiadosť v zmysle položiek pôvodnej žiadosti
o dotáciu z dôvodu, že požadovaná suma sa skladá z viacerých nevyčerpaných položiek
jednotlivých akcií uvedených v žiadosti o dotáciu. Takáto zmena znamená presun finančných
prostriedkov nevyčerpaných položiek jednotlivých akcií, ktoré plánujú použiť na účel (akciu),
ktorý sa nenachádza v žiadosti o dotáciu. Navrhla na žiadaný účel presunúť nevyčerpanú
položku jednej konkrétnej akcie, ktorá sa neuskutočnila, vo výške 550,00 Eur. Poslanci
s návrhom starostky nesúhlasili.
Starostka predložila na schválenie poslancom uznesenie podľa dôvodovej správy:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schválilo zmenu použitia účelu dotácie
schválenú pre OZ Inovare Blatná na Ostrove v pomere za 5 / proti 0/ zdržal sa 0.
Žiadosť č. 2
Starostka obce prečítala žiadosť JUDr. Martiny Minčičovej o kúpu pozemku - časti verejného
priestranstva pred svojou nehnuteľnosťou vo výmere 20 m2, za účelom umiestnenia plynovej
prípojky. Žiadateľka splnila požiadavku obecného zastupiteľstva - do jedného mesiaca
predložila geometrický plán na oddelenie pozemkov. Starostka odpredaj časti verejného
priestranstva neodporúčala schváliť z dôvodu, že ide o verejné priestranstvo, kde kedykoľvek
v budúcnosti môže nastať potreba uložiť inžinierske siete v prospech všetkých obyvateľov
obce. Poslanec Csaba Mayer upozornil na to, aby takéto žiadosti v budúcnosti sa riešili
rovnakým metrom.
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Predložila na hlasovanie návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť JUDr. Martiny Minčičovej, Blatná na Ostrove č. 1,
93032 o odkúpenie pozemku parc. č. 80/29 vo výmere 20 m2, druh pozemku zastavaná plocha,
kód využitia 22 podľa LV č. 261.
Poslanci žiadosť zamietli v pomere za 3 - Soňa Csibová, Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik
/ proti 2 – František Gajdács, Csaba Mayer / zdržal sa 0.

Bod č. 12
Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne
Návrh nariadenia za účelom zvýšenia poplatkov na cintoríne Blatná na Ostrove predložila
starostka. Prezentovala návrh na zvýšenie poplatkov, ich výšku porovnávala so súčasne
platnými poplatkami. Navrhla poplatok za povolenie na pochovanie zosnulého, ktorý
v posledných desať rokov života nemal v obci Blatná na Ostrove trvalý pobyt vo výške 70.Eur.
Rozprava: Poslankyňa Soňa Csibová bola názoru, že pre starších pozostalých môže byť
problém navýšenie poplatkov. Tiež nesúhlasí s poplatkom pre bývalých občanov obce, ktorý
napriek odsťahovaniu by chceli byť pochovaní v rodnej obci. Navrhla zmeniť text VZN tak,
aby takýto poplatok platili iba za tých zosnulých, ktorý v obci nemali nikdy pobyt. Ako príklad
uviedla občanov, ktorí bývajú v domove sociálnych služieb či domovoch dôchodcov.
Návrh VZN predložený starostkou poslanci prerokovali a neschválili v pomere za
0/ proti 4 - Ing. Mátyás Sallay, Csaba Mayer, Soňa Csibová, František Gajdács / zdržal
sa 1 - Milan Trúsik .
Návrh VZN s pozmeňujúcim návrhom poslankyne Soni Csibovej poslanci
prerokovali a neschválili v pomere za 2 – Soňa Csibová, František Gajdács / proti 1 –
Milan Trúsik/ zdržal sa 2 - Ing. Mátyás Sallay, Csaba Mayer

Bod č. 13
Pripomienky občanov – Rôzne
Účtovníčka obecného úradu Zita Horváthová sa opýtala, do kedy majú žiadatelia o dotáciu
z rozpočtu obce za rok 2019 odovzdať zúčtovanie, nakoľko od 23.12.2019 bude na dovolenke,
či má vypísať svoje telefónne číslo na vchod do obecného úradu. Ďalej ako sa má postupovať,
ak niektorá organizácia zúčtovanie nepodá do konca roka – či má vrátiť nevyúčtovanú časť
dotácie, nakoľko účtovníctvo sa uzatvára k 31.12.2019.
Starostka a poslanci navrhujú oznámiť organizáciám úradné hodiny Obecného úradu počas
sviatkov a uverejniť kontaktné telefónne číslo pri vchode.
Poslanec František Gajdács požiadal starostku o informáciu ohľadom riešenia kamerového
systému, k čomu starostka požiadala o súčinnosť stavebnú komisiu obecného zastupiteľstva.
Ďalej hovorili o výbere športových zariadení v rámci nového projektu, starostka k projektovej
výzve zatiaľ nemá dostatočné informácie, výzva nebola zverejnená. Poslanec Gajdács tiež
požiadal o kompletné zaslanie dokumentov – materiálov k zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
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Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým zapriala krásne sviatky,
poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie.
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Overovatelia:
Milan Trúsik
Csaba Mayer
Zapísala Monika Czetli, dňa 20.12.2019.
Počet príloh: 64 strán, Pozvánka doručená e-mailom
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 12.12.2019

1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 70/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: Milan Trúsika a Ing. Mátyása Sallayho
B/ s c h v a ľ u j e
1.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.
Rozšírenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod:
Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne
Uznesenie č. 71/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 72/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 73/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2018
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Uznesenie č. 74/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Výročnú správu obce Blatná na Ostrove za rok 2018
Uznesenie č. 75/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Zámer obstarania zmien a doplnkov Územného plánu obce Blatná na Ostrove
Uznesenie č. 76/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k IV. úprave rozpočtu obce na rok 2019
B/ s c h v a ľ u j e
IV. úpravu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2019 podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 77/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blatná na Ostrove na I. polrok 2020
Uznesenie č. 78/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove na rok 2020
Uznesenie č. 79/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-prerokovalo
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady
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Uznesenie č. 80/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
zmenu použitia účelu dotácie schválenú pre INOVARE občianske združenie, Blatná na Ostrove
B/ z a m i e t a
žiadosť JUDr. Martiny Minčičovej, Blatná na Ostrove č.1, 930 32 o odkúpenie pozemku p. č.
80/29 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavaná plocha, kód využitia 22 podľa LV 261
Uznesenie č. 81/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-prerokovalo
1. Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne v obci Blatná na Ostrove predložený starostkou obce
a neuznieslo sa na VZN
2. Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne v obci Blatná na Ostrove pozmenený o návrh
poslankyne Csibovej a neuznieslo sa na VZN

2/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Blatná na Ostrove (VZN)

Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove
sa uznáša
na Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Blatná na Ostrove

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

V Blatnej na Ostrove, dňa 20.12.2019.
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 70/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: Milan Trúsika a Ing. Mátyása Sallayho
B/ s c h v a ľ u j e
1.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.
Rozšírenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod:
Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne
Uznesenie č. 71/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 72/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 73/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2018
Uznesenie č. 74/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Výročnú správu obce Blatná na Ostrove za rok 2018
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Uznesenie č. 75/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Zámer obstarania zmien a doplnkov Územného plánu obce Blatná na Ostrove
Uznesenie č. 76/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k IV. úprave rozpočtu obce na rok 2019
B/ s c h v a ľ u j e
IV. úpravu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2019 podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 77/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Blatná na Ostrove na I. polrok 2020
Uznesenie č. 78/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove na rok 2020
Uznesenie č. 79/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-prerokovalo
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady
Uznesenie č. 80/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
zmenu použitia účelu dotácie schválenú pre INOVARE občianske združenie, Blatná na Ostrove
B/ z a m i e t a
žiadosť JUDr. Martiny Minčičovej, Blatná na Ostrove č.1, 930 32 o odkúpenie pozemku p. č.
80/29 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavaná plocha, kód využitia 22 podľa LV 261
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Uznesenie č. 81/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-prerokovalo
1. Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne v obci Blatná na Ostrove predložený starostkou obce
a neuznieslo sa na VZN
2. Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne v obci Blatná na Ostrove pozmenený o návrh
poslankyne Csibovej a neuznieslo sa na VZN
V Blatnej na Ostrove, dňa 20.12.2019.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce
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