Zápisnica č. 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 03.05.2018
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva - podľa priloženej
prezenčnej listiny
Počet obyvateľov: 10 - 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 Zitu
Horváthovú, za overovateľov zápisnice poslancov Evu Mériovú a Jána Süliho. 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 o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 31.12.2017
5.
Záverečný účet Obce Blatná na Ostrove za rok 2017
6.
Schválenie zmluvy o založení združenia obcí ,,Lingua Civis“
7.
1. úprava rozpočtu obce na rok 2018
8.
Zámer predať majetok č. 1/2018
9.
Žiadosti občanov a organizácií
10.
Správa komisie športu a mládeže o TJ Dynamo Blatná na Ostrove
11.
Pripomienky občanov - Rôzne
Poslanec František Gajdács - Navrhol rozšíriť program rokovania o bod:
12. Prerokovanie otázky umiestnenia autobusovej zastávky.
Poslanec Štefan Sárosfai - Navrhol rozšíriť program rokovania o bod:
13. Žiadosť obce voči VÚC Trnava.
Poslanci v pomere za 7/proti 0/ zdržal sa 0 - schválili program rokovania.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala o tom, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
01.03.2018, uznesením č. 9/OZ/2018 – C bola obecnému úradu uložená úloha objednať
znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov s termínom vyhotovenia do
15.04.2018. Úloha bola vykonaná, znalecký posudok je podkladom programu dnešného
zasadnutia, bodu č. 9.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Posledné zasadnutie sa konalo dňa 04.04.2018, predchádzajúce bolo dňa 01.03.2018.
Za uvedené obdobie, okrem administratívnych záležitostí, sa starostka venovala získaniu
finančných prostriedkov do rozpočtu obce. Pripravila žiadosti o dotácie. Dve žiadosti boli
podané na VÚC Trnava na podporu podujatí obce a to: Chute Jánošovej záhrady a výlet
dôchodcov. Výsledok žiadostí nepoznáme.
Žiadosť bola podaná o dotáciu na havarijný stav strechy základnej školy. Doteraz
podané žiadosti boli stornované, v tomto roku bolo potrebné znovu podať žiadosť, nakoľko sa
sprísnili podmienky posúdenia. Bolo treba nanovo vypracovať posudok na stav strechy
a vypracovať novú žiadosť. Podľa písomnej informácie Okresného úradu Trnava, odbor
školstva, žiadosť vyhovela požiadavkám ministerstva školstva, havarijný stav bol potvrdený.
Čakáme na výsledok výberu z množstva podaných žiadostí.
Starostka využila možnosť výzvy ministerstva financií a požiadala o poskytnutie
dotácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Bolo možné požiadať na chodník popri
miestnom parku a cintoríne, lebo iba ten nevyžaduje stavebné povolenie. Výsledok
vyhodnotenia ministerstva zatiaľ nie je známy.
Venovala sa príprave projektovej dokumentácie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
Projekt bol vyhotovený na základe pripomienok členov stavebnej komisie, návrh bol
odsúhlasený. Na tento projekt sme mali veľmi krátky čas, počnúc od projektovania,
zaobstarania predpokladanej hodnoty zákazky až po zabezpečenie povinných príloh žiadosti a
pripravenie projektovej žiadosti. Dva dni pred odovzdaním bol projekt prepracovaný na
základe pripomienky poslanca Sárosfaiho, v súvislosti s čím bolo treba prepracovať nielen
projektový výkres, ale aj rozpočet projektu. Na poslednú chvíľu sa podarilo projekt odovzdať.
Starostka informovala, že v štádiu vybavenia stavebného povolenia je rekonštrukcia
miestnych komunikácií pri bytovkách a šulianska ulica. Žiadosť je podaná, stavebné konanie
bolo začaté, medzitým zabezpečujeme chýbajúce prílohy podania.
Venovala sa vyhotoveniu predpokladanej hodnoty zákazky rekonštrukcie materskej
školy. Tieto boli pripravené, boli premietnuté do úpravy rozpočtu obce. Poskytovateľ dotácie
predĺžil čas na realizáciu rekonštrukcie (do 31.07.2018) z dôvodu, že tá obsahovala
kompletnú rekonštrukciu kúrenia, čo počas plnej prevádzky materskej školy nie je možné
uskutočniť.
Venovala sa cenovej ponuke rekonštrukcie verejného osvetlenia, výrobe výložníkov
atď. Zúčastnila sa obhliadky na stanovenie veľkosti výložníkov spolu s poslancami Gajdács
a Sárosfai.
Rokovala so zástupcami spoločnosti D4R7, ktorí v súvislosti s touto stavbou mali
zámer v katastri obce realizovať ťažbu štrkopieskov. Obec požiadali o písomné stanovisko
k zámeru. Na základe územného plánu obce bola poskytnutá informácia, že na pozemkoch
definovaných v žiadosti je neprípustná ťažba nerastných surovín, ako ani na základe
územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Vec ale nie je ukončená, môžeme
očakávať tlaky na povolenie ťažby štrkopieskov.
Napísala žiadosť o určenie školského obvodu pre slovenskú základnú školu na
Obvodný úrad Trnava, odbor školstva. Na základe doručenej odpovede obvodný úrad
uskutočnil prieskum voľných kapacít v okrese Dunajská Streda. Vychádzajúc zo zisteného
stavu úrad vydal rozhodnutie o určení spoločnej školskej dochádzky, z ktorého starostka
citovala: „V najlepšom záujme detí po preskúmaní priestorových možností škôl a možností
dopravy správny orgán dospel k záveru, že ZŠ Jilemnického ul., Dunajská Streda, ZŠ
Smetanov háj, Dunajská Streda, ZŠ Lehnice a ZŠ Komenského Gabčíkovo sú najvhodnejším

riešením na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v obci Blatná na
Ostrove.“ Ďalší postup úrad ponecháva na rozhodnutie obecného zastupiteľstva.
Ďalej sa venovala problematike triedeného odpadu – papiera, plastov a skla. Zber
triedeného odpadu nefunguje, druhotné suroviny nevykupujú. Z uvedeného dôvodu ENVI
PAK - organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá túto činnosť v obci zabezpečuje,
vypovedala zmluvu s viacerými obcami, medzi nimi aj s našou obcou. Počas mesačnej
výpovednej doby starostka hľadala ďalšiu organizáciu, ktorá by bola ochotná zber zastrešiť,
nepodarilo sa to a preto požiadala o vylosovanie takejto organizácie. Zatiaľ nemáme
informácie o výsledku losovania.
Informovala, že Okresná prokuratúra zrušila opatrenie stavebného úradu Mesta
Šamorín – ohlásenie drobnej stavby, ktorým sa riešilo umiestnenie autobusovej zastávky na
území obce. Podľa protestu umiestnenie autobusovej zastávky sa musí riadiť podľa § 55
stavebného zákona, teda vyžaduje stavebné povolenie, oznámenie drobnej stavby nepostačuje.
Venovala sa anonymnému podaniu, doručeného Obecnému úradu vo veci nelegálnej
skládky odpadov v katastri obce Blatná na Ostrove. Nakoľko sa nejedná o komunálny odpad,
vec bola postúpená na Obvodný úrad Dunajská Streda, odbor životného prostredia ako aj na
policajný zbor. Starostka informovala, že dnes sa konalo miestne šetrenie (dá sa povedať, že
celý deň), obhliadka bola vykonaná na mieste spolu so zamestnancami obvodného úradu.
Vypracovala záverečný účet a úpravu rozpočtu.
Ohľadne uskutočnených podujatí obce starostka informovala:
Dňa 18.03.2018 sa uskutočnila tradičná spomienková slávnosť z príležitosti výročia
revolúcie v roku 1848/49. Na tejto slávnosti bola odhalená socha Istvána Bittóa, rodáka našej
obce. Po akcii sa konalo pohostenie pre hostí a vystupujúcich. Starostka poďakovala ml.
Jánovi Szabóovi za skalu (podstavec) pod sochu – bol poskytnutý zdarma, Jánovi Mérymu za
pomoc pri postavení sochy a členom vedenia Csemadoku, ktorí zabezpečovali prípravu
kultúrneho domu na pohostenie, obsluhu a domáce zákusky.
Na podnet pána poslanca Jána Süliho, dňa 07.04.2018 sa konala cyklistická túra do obce
Vojka nad Dunajom. Zúčastnilo sa na nej 20 osôb. Bola to veľmi dobrá akcia, v krásnej
prírode a v dobrej atmosfére. Turistov prijal aj starosta obce Vojka. Zúčastnení sa zúčastnili
túry na kanoe. V súvislosti s touto akciou poďakovala za spoluprácu rodine Tubovej, ktorá
zabezpečila túru na kanoe a Jánovi Sülimu, ktorý sa postaral o obed – uvaril výborný guláš.
Ďalej informovala o pripravovaných podujatiach:
Starostka sa venovala zabezpečeniu sponzorov na Deň obce. S radosťou oznámila, že napriek
nesúhlasu väčšiny obecného zastupiteľstva, Deň obce sa uskutoční. Vďaka sponzorom, ktorí v
plnej výške zafinancujú toto podujatie. Akcia bude v pôvodnom termíne, dňa 5.7.2018- v deň
štátneho sviatku Cyrila a Metóda.
Venovala sa príprave obecných novín, ktoré už dlhé roky plánovali. Pred rokmi to
bola téma komisie školstva a kultúry. Koncom februára sa podarilo zostaviť redakčný tím
v zostavení: Ádám Tuba, Andrea Sárosfaiová ml., István Földváry, Lehel Nagy, riaditeľky
MŠ a ZŠ – Véghová, Hliváková. Dozorom by boli členovia komisie školstva a kultúry
obecného zastupiteľstva – Monika Czetli a Gejza Mayer.
Starostka reprezentovala našu obec na slávnosti Maďarského veľvyslanectva
Bratislava z príležitosti výročia 1848/49, z tej istej príležitosti spolu so zástupcom starostu
Gejzom Mayerom pri Pipagyújtó v Šamoríne. Zúčastnila sa akcií: Deň vody v Šamoríne, Deň
deportovaných v Šamoríne, kde bola rečníkom podujatia; slávnosti z príležitosti 10. výročia
založenia bratislavskej arcidiecézy v Dóme svätého Martina v Bratislave, na zasadnutí za
účelom založenia Lingua Civis. Obec prezentovala účasťou v súťaži vo varení huspeniny obcí
Žitného ostrova (akcia Kukkóniai malacságok – Žitnoostrovská zabíjačka Kukkónie), kde
huspenina našej obce získala 3. miesto.
Poslanci správu brali na vedomie v pomere za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 4
Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 31.12.2017
Kontrola sa vykonala na základe plánu hlavného kontrolóra. Predložená správa
poskytuje celkový prehľad o výsledkoch rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017.
Hlavná kontrolórka prezentovala výsledky rozpočtového roka 2017: rozpočtové príjmy
dosiahli výšku 484 456,87 Eur, rozpočtové výdavky 391 202,14 Eur. Konštatovala, že záver
roka 2017 obec uzavrela s pozitívnym výsledkom: hospodárenie obce bolo vo výške 93 254,
73 Eur. Tento výsledok odzrkadľuje efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce.
Poslanci správu brali na vedomie v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Záverečný účet Obce Blatná na Ostrove za rok 2017
Záverečný účet vychádza z prezentovaných výsledkov v predchádzajúcom bode.
Starostka informovala, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku obce, z prebytku vylučujú
účelovo určené bežné a kapitálové výdavky – v našom prípade dotácia na rekonštrukciu
materskej školy. Na základe uvedených skutočností skutočná tvorba rezervného fondu za rok
2017 je vo výške 41 499, 20 Eur, čím stav rezervného fondu v roku 2018 dosiahne 51 499, 20
Euro. Prezentovala výsledky aktív a pasív obce: aktíva - majetok obce oproti roku 2016 sa
navýšili z 846 310,81 Eur na 942 576,74 Eur, pasíva – vlastné imanie a záväzky oproti roku
2016 sa navýšili z 846 310, 81 na 942 576,74 Eur.
Odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá zaujala k nemu stanovisko. Hlavná
kontrolórka potvrdila starostkou prezentované výsledky a informovala, že vykazované príjmy
a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom obce na rok
2017. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčala obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné
hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
Starostka predložila návrh uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
B/ schvaľuje
1.
Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
2.
Tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 41 499,20 Eur.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 6
Schválenie zmluvy o založení združenia obcí ,,Lingua Civis“
Starostka informovala, že sa zúčastnila stretnutia starostov obcí okresu Dunajská
Streda, ktoré bolo zvolané za účelom založenia združenia „Lingua Civis“. Založenie
združenia, ktorého členom by bola aj naša obec, odôvodnila nasledovne:

Používanie jazykov národnostných menšín na Slovensku zaručujú viaceré
medzinárodné zmluvy a dohody. Napríklad v Európskej charte regionálnych alebo
menšinových jazykov Slovenská republika sa zaviazala, že vo vzťahu k regionálnym
a menšinovým jazykom založí svoju politiku, legislatívu, prax na zásade potreby rozhodného
postupu pri podpore regionálnych alebo menšinových jazykov na účel ich zachovania.
Podľa čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky sa občanom tvoriacim v Slovenskej
republike národnostné menšiny okrem iného zaručuje právo používať ich jazyk v úradnom
styku. Legislatívny rámec používania jazykov národnostných menšín v zmysle ústavnej
úpravy dopĺňa celý rad ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých
najdôležitejším je Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, ktorý
ustanovuje povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín aj pre orgány
územnej samosprávy a právnické osoby zriadené orgánmi územnej samosprávy v obciach
vymedzených týmto zákonom. Porušenie jazykových práv občanov patriacich
k národnostným menšinám v zákone určených prípadoch sú správnym deliktom.
Dnes už je celkom jednoznačné, že napriek rozsiahlej legislatíve a napriek snahe
príslušných orgánov, používanie jazyka národnostných menšín – aj v prípade maďarského
jazyka – v praxi má také nedostatky, ktorých odstránenie presahuje možnosti jednotlivých
miest a obcí. Najväčšie ťažkosti pre mestá a obce - okrem celkom chýbajúcej cielenej
finančnej podpory štátu na zabezpečenie zákonných povinností - znamenajú: nejednotná
úradná terminológia a zabezpečenie písomnej úradnej agendy v jazyku národnostnej menšiny.
Hlavnou úlohou združenia obcí bude priebežné zabezpečenie jednotnej terminológie
a vyhotovenie písomných materiálov v maďarskom jazyku a prekladov pre potreby úradnej
agendy členských miest a obcí. Pri dlhodobej činnosti v rámci združenia sa vytvorí potrebné
odborné zázemie pre miestne samosprávy pre oblasť používania maďarského jazyka
v úradnom styku. V konečnom dôsledku to uľahčí, alebo umožní plnohodnotné plnenie
zákonných predpisov a zlepší podmienky používania jazykov národnostných menšín a
etnických skupín v praxi. Členovia združenia budú prispievať na chod organizácie členským
príspevkom. Prečítala návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove
A/ schvaľuje
zmluvu o založení združenia obcí, ktorou sa zakladá Združenie miest a obcí Lingua Civis, so
sídlom: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (ďalej ako „združenie“), a súhlasí so zmluvou
o založení združenia a s právami a povinnosťami, ktoré zo zmluvy o založení združenia
vyplývajú a schvaľuje Stanovy združenia, ktoré sú súčasťou zmluvy o založení združenia
a súhlasí s právami a povinnosťami, ktoré zo stanov vyplývajú.
B/poveruje
starostu obce uzatvoriť zmluvu o založení združenia, ktorej súčasťou sú priložené Stanovy
a uhradiť združeniu prvý členský príspevok, v zmysle zmluvy o založení združenia
C/schvaľuje
aby Obec vo Valnom zhromaždení združenia zastupovala starostka Mgr. Terézia
Földváryová, r.č. 676110/6627, bydlisko Blatná na Ostrove č. 261, 930 32
D/schvaľuje
aby do združenia obcí pristúpili noví členovia združenia, a to v súlade so Stanovami
združenia, čím dôjde k zmene pomeru hlasovacích práv doterajších členov združenia.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa – 0.

Bod č. 7
1. Úprava rozpočtu obce na rok 2018
Starostka informovala zastupiteľstvo o tom, že prvú úpravu rozpočtu obce na tento rok
odôvodnili zmeny, ktoré nastali po schválení rozpočtu obce. Zmeny sú na strane príjmov aj
na strane výdavkov rozpočtu. Na strane príjmov sú to nasledovné položky: bežný príjem
z dotácie pre požiarnikov vo výške 3000.- Eur a prevod z rezervného fondu obce vo výške
41 499.- Eur (príjmové finančné operácie), čím celkové príjmy obce sa navýšili z 474 356.Eur na 516 855.- Eur. Na strane bežných výdavkov sú to zmeny položiek funkčnej
klasifikácie 03.2.0 Ochrana pred požiarmi: navýšenie z 6 100.- Eur na 7 100.- Eur. Do
kapitálového rozpočtu sa zaradili výdavky na rozvojové projekty obce a to na: výstavbu
miestnej komunikácie vo výške 7 000.- Eur, rekonštrukciu chodníkov vo výške 6 000.- Eur,
rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 10 500.- Eur. Ďalej na strane kapitálových
výdavkov bola zmenená položka rekonštrukcia obecnej knižnice z 9 300.- Eur na 19 299.- Eur
a rekonštrukcia budovy materskej školy z 47 000.- Eur na 55 000.- Eur. Horeuvedené zmeny
obsahuje návrh prvej úpravy rozpočtu, ktorý poslanci obdržali. Rozpočet po úprave bol
zostavený ako vyrovnaný t.j. príjmy sa rovnajú výdavkom obce. Po zverejnení návrhu
rozpočtu na webovej stránke obce obecný úrad dozvedel ďalšie skutočnosti, ktoré návrh
úpravy rozpočtu neobsahuje, ale treba ich premietnuť do rozpočtu obce. Príjmy z dobropisov
(z vyúčtovania poplatku za plyn a elektrickú energiu) starostka navrhla zvýšiť o 1 000,00 Eur,
na 2 000,00 Eur. Na výdavkovej strane položku transfer pre členské príspevky (členské za
združenie Lingua Civis) zvýšiť z 1000,00 Eur na 2 000,00 Eur.
Hlavná kontrolórka obce doporučila predloženú zmenu rozpočtu schváliť.
Rozprava:
Poslanec František Gajdács: Položil otázku, aké práce budú vykonané na budove
materskej školy, kto rozhodne o výbere dodávateľa zákazky.
Poslanec Zsolt Nagy: Vyslovil názor, že poslanci odsúhlasujú zákazku a nemajú
vedomosť o výbere dodávateľa. Spomenul rekonštrukciu vykurovacieho systému základnej
školy, kedy pri obhliadke kotolne školy zistil, že sa vykuruje s kotlom na tuhé palivo – uhlie.
Má obavy, aby sa rekonštrukcia vykonala dobre.
Starostka: Na otázku poslanca Gajdácsa odpovedala, že práce, ktoré budú vykonané
obsahuje výkaz-výmer, tieto boli stanovené v rámci prípravy predpokladanej hodnoty
zákazky. Jednotlivé položky výkazu – výmer obsahujú opis prác - presnú špecifikáciu, na
základe čoho sa vypracuje ponuka uchádzača. Výber dodávateľa sa uskutočňuje formou
prieskumu trhu, predložením minimálne troch cenových ponúk, prijíma sa najnižšia cenová
ponuka. Na otázku poslanca Zsolta Nagya odpovedala, že poslanci zákazku neodsúhlasujú,
kompetenciou poslancov je rozhodnúť o rozpočte. Výber dodávateľa riadi obecný úrad,
postupuje na základe príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Konkrétne
v tomto prípade ide o verejné obstarávanie formou zadávania zákazky prieskumom trhu
z dôvodu, že predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 130 000.- Eur. Pri tejto forme
verejného obstarávania v zmysle zákona nie je potrebná komisia. Ďalej uviedla, že poslanec
má nesprávnu informáciu, pretože kotol na tuhé palivo v školskej kotolni už je viac ako 13
rokov mimo prevádzky.
Poslanec Gejza Mayer: Vyslovil názor, že položky uvedené vo výkaze výmer presne
opisujú prácu, na ktorú sa vyžaduje cenová ponuka. Uchádzači o zákazku dostávajú rovnaký
výkaz-výmer, podľa opisu oceňujú zákazku. Najnižšia cena je najvhodnejšia ponuka.
Poslanec František Gajdács navrhol zriadiť komisiu na výber dodávateľa
rekonštrukcie materskej školy v počte 5 osôb.

Starostka prečítala návrh uznesenia:
A/ schvaľuje
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 41 499.- Eur
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa – 0.
B/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k I. úprave rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2018
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa – 0.
C/ schvaľuje
1. Pozmeňujúce návrhy k návrhu predloženého rozpočtu obce – 1. úprava na rok 2018:
a) Bežné príjmy: Kategória 200 – Nedaňové príjmy, Podpoložka 292 012 Iné
nedaňové príjmy – Z dobropisov: zvýšiť o 1 000,00 Eur, na 7 336,00 Eur
b) Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra
náboženstvo, 08.4.0.1. Bežné transfery, Položka 642 006 - Transfer pre členské
príspevky: zvýšiť o 1000,00 Eur, na 2 000,00 Eur.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa – 0.
2. Zriadenie päťčlennej komisie na výber dodávateľa rekonštrukcie materskej školy.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6/ proti 0/ zdržal sa 1 – Czetli.
3. Rozpočet obce na rok 2018
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa – 0.

Bod č. 8
Zámer predať majetok č. 1/2018
Starostka obce informovala o Zámere predať majetok obce č. 1/2018 zo dňa 06.04.2018,
ktorý bol zverejnený na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.10/OZ/2018 zo dňa
01.03.2018. Jedná sa o predaj pozemku p. č. 80/28, vo výmere 6 m2, druh pozemku
zastavaná plocha v k. ú. Blatná na Ostrove, oddelená z pozemku p. č. 80/1 vo výmere 14 136
m2, druh zastavaná plocha, v k. ú Blatná na Ostrove Obecnému úradu bola doručená jedna
ponuka od RNDr. Moniky Firbasovej, Poľná 260 /33, 931 01 Šamorín. Na schválenie
predložila nasledovný návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
A/ predaj pozemku p. č. 80/28, vo výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k. ú.
Blatná na Ostrove, oddelená z pozemku p. č. 80/1 vo výmere 14 136 m2, druh zastavaná
plocha, v k. ú Blatná na Ostrove na základe geometrického plánu vyhotoveného: Geota, Ing.
Anna Tóthová, Trnávka 160, 930 32, č. 33464073-96/2017 zo dňa 22.11.2017, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo uznesením č. 10/OZ/2018 zo dňa 01.03.2018; za kúpnu cenu
38,00 Euro/m2, pre RNDr. Moniku Firbasovú, Poľná 260/33, 931 01 Šamorín
B/ 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 1 – Mayer.

Bod č. 9
Žiadosti občanov a organizácií
Žiadosť č. 1:
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 01.03.2018 bolo uznesením č. 9/OZ/2018A schválené uznesenie, ktorá sa týka žiadosti žiadateľov: Peter Lelkes, trvale bytom Macov
2, 930 32 o predaj pozemku p.č. 223/27, vo výmere 107 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove
a Ladislav Puha a manž. Iveta, trvale bytom Blatná na Ostrove č. 308, 930 32 o kúpu
pozemku 223/28, vo výmere 29 m2, v k.ú. Blatná na Ostrove. S poukazom predmetné
uznesenie, žiadosť sa prerokúva na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade,
že žiadatelia v termíne do 15.04.2018 predložia obecnému úradu znalecký posudok na
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov definovaných vo svojej žiadosti. Nepredloženie
znaleckého posudku sa bude považovať za odstúpenie od žiadosti o kúpu pozemkov.
Starostka informovala, že znalecký posudok bol doručený v požadovanom termíne dňa
14.04.2018. Znalcom stanovená minimálna cena pozemku je 17,36 Eur/m2, zároveň táto cena
predstavuje minimálnu predajnú cenu pozemku. Podľa cenovej ponuky doručenej obecnému
úradu cena 36 metrového oplotenia je 1 450.- Eur, je to cena bez DPH. Cena príslušenstva
pozemku – oplotenia podľa dohody v zastupiteľstve bude súčasťou predaja.
Poslanec Zsolt Nagy navrhol predajnú cenu pozemku stanoviť vo výške 17,50 Eur/m2.
Starostka prečítala dohodnutý návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
A/ zámer predaja pozemkov p. č. 223/28, vo výmere 62 m2, druh pozemku zastavaná plocha
v k. ú. Blatná na Ostrove, a pozemku p. č. 223/27, vo výmere 107 m2, druh pozemku
zastavaná plocha v k. ú. Blatná na Ostrove, novovytvorené parcely na základe
geometrického plánu vyhotoveného: Geota, Ing. Anna Tóthová, Trnávka 160, 930 32, č.
33464073-33/2018 zo dňa 12.04.2018 spolu s príslušenstvom: betónové oplotenie v dĺžke
36 m
B/ 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/ Minimálna kúpna cena pozemkov: 17,50 Eur/m2, spolu s príslušenstvom pozemku:
oplotenie v dĺžke 36 m v cene 1 450 Eur, spoločne a nerozdielne.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 4/ proti 0/ zdržali sa 3 – Süli, Czetli,
Mayer.
Žiadosť č. 2
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 01.03.2018 bolo uznesením č. 9/OZ/2018-C
schválené uznesenie, ktorá sa týka žiadosti žiadateľov Zoltána Szalay a manž. Eriky, Blatná na
Ostrove č. 108, 930 32 o predaj pozemku p. č. 70/3 vo výmere 176 m2 a p. č. 70/2 vo výmere
176 m2, v k.ú. Blatná na Ostrove. Na základe znaleckého posudku objednaného
a financovaného obecným úradom bola stanovená všeobecná hodnota pozemku, ktorá sa
rovná minimálnej cene pozemku vo výške 17,07 Eur/m2.

Starostka predložila návrh uznesenia a požiadala poslancov o predloženie návrhu na predajnú
cenu pozemku:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
A/ zámer predaja pozemkov p. č. 70/2, vo výmere 176 m2, druh pozemku záhrady v k. ú.
Blatná na Ostrove, a pozemku p. č. 70/3, vo výmere 176 m2, druh pozemku záhrady v k. ú.
Blatná na Ostrove, LV č. 261
B/ 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/ Minimálna kúpna cena pozemkov: ..... Eur/m2
D/ Kupujúci uhrádza náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia
všeobecnej hodnoty pozemkov uvedených v bode A tohto uznesenia.
1. Návrh:
Zsolt Nagy – navrhol predajnú cenu pozemku stanoviť vo výške cenu 17,50 Eur/m2.
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 3 – Nagy, Sárosfai, Czetli/ proti 0/
zdržali sa 4 – Gajdács, Süli, Mayer, Méri.
2. Návrh:
Eva Mériová navrhla predajnú cenu pozemku stanoviť vo výške 17,20 Eur/m2.
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 2 – Mériová, Gajdács/ proti 0/ zdržali
sa 4 – Süli, Mayer, Nagy, Czetli, Sárosfai.
Ján Süli vyjadril názor, že pozemok sa predáva za smiešnu sumu, predajná cena by
mala byť minimálne vo výške 20 Euro/m2, ani to nie je veľa, aby aj obec zarobila. Vytýkal
poslancovi Gajdácsovi, že stále hovorí o úspore peňazí a vtedy keď je možnosť získať
financie pre obec, správa sa inak.
Štefan Sárosfai povedal, že sú to pozemky nedostupné, znalcom určená suma je
privysoká s porovnaním pozemkov, ktoré obec predala ako záhrady asi pred troma rokmi za
10.- Euro/m2. Pre obec sú tieto pozemky nepotrebné.
Starostka vyvrátila tvrdenie poslanca Sárosfaiho: nie je pravda, že pozemky sú
nedostupné – pre obec sú dostupné z areálu futbalového ihriska. Pozemky, ktoré poslanec
spomína, že obec predala pred viac ako 5 rokmi ako záhradu, boli pozemky zaťažené vecným
bremenom ochranného pásma plynovodu, kde nie je možné stavať. Na týchto pozemkoch
však je možné stavať, nemôžu sa porovnávať.
3. Návrh:
Poslanci Gajdács a Sárosfai navrhli predajnú cenu pozemku stanoviť vo výške 17,07 Eur/m2.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5 – Mériová, Gajdács, Nagy, Sárosfai,
Czetli, / proti 0/ zdržali sa 2 – Süli, Mayer.

Bod č. 10
Prerokovanie otázky umiestnenia autobusovej zastávky
Starostka informovala, že na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva autobusová
zastávka mala byť umiestnená oproti zastávke pri bývalej pošte. Povolenie na umiestnenie
bolo vybavené, Stavebný úrad v Šamoríne stavbu povolil oznámením drobnej stavby. Na
základe usmernenia okresnej prokuratúry opatrenie stavebného úradu Mesta Šamorín –
ohlásenie drobnej stavby, ktorým sa riešilo umiestnenie autobusovej zastávky na území obce
bolo nezákonné. Podľa protestu nestačí oznámenie, vyžaduje sa stavebné povolenie, čo
neznamená, že zastávka nemôže byť umiestnená na pozemku, iba povoľovací proces bude
iný.
Poslanec Gajdács: Povedal, že má vedomosť o tom, že obci bol doručený iný návrh na
umiestnenie autobusovej zastávky. Opýtal sa starostky, prečo nebola táto otázka prerokovaná
v zastupiteľstve.
Starostka odpovedala: Nebola prerokovaná, lebo nebolo s kým prerokovať – väčšina
poslancov (štyria) sa nedostavili na pracovné stretnutie, ani na následné riadne zasadnutie.
Mátyás Sallay: Navrhol autobusovú zastávku umiestniť na priestranstve pred
kostolom.
Poslanec Sárosfai: Opýtal sa starostky prečo nerieši neporiadok na pozemku pri
mäsiarstve Fejes, ako aj odstránenie brány na pozemku. Bolo by potrebné ich vyzvať na to,
aby k svojej predajni zriadili parkovisko.
Poslanec Gejza Mayer navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poradný orgán
obecného zastupiteľstva: komisiu výstavby a rozvoja dediny na monitoring vhodných miest
umiestnenia autobusovej zastávky. Termín na predloženie návrhov komisie odporúčal
stanoviť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Predložené možnosti odporúčal
dopredu konzultovať so štátnymi orgánmi, ktoré sa k povoleniu stavby vyjadrujú.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržali sa 0.

Bod č. 11
Žiadosť obce voči VÚC Trnava
Rozšírenie programu rokovania o tento bod navrhol poslanec Sárosfai. Predložil návrh
na riešenie očakávanej dopravnej situácie zo smeru Lehnice do obce, ktorá môže nastať po
kolaudácii rýchlostnej cesty R7.
Navrhol schváliť uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby Obecný úrad Blatná na Ostrove podal žiadosť na
VÚC Trnava, Správa a údržba ciest Trnavského kraja, 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.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržali sa 0.

Bod č. 12
Správa komisie športu a mládeže o TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Tento bod uviedla starostka obce. Informovala, že poslanec Gejza Mayer so svojim
písomným podaním zo dňa 12.03.2018, zaevidované na obecnom úrade pod č. 74/2018,
požiadal poradný orgán obecného zastupiteľstva: komisiu športu a mládeže o spoluprácu vo
veci získania informácií o občianskom združení TJ Dynamo Blatná na Ostrove Starostka
požiadala o vyjadrenie poslankyňu Evu Mériovú, predsedkyňu tejto komisie a odovzdala jej
slovo. Podanie ako aj odpoveď je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Eva Mériová, prečítala nasledovné, citujeme:
„Vážený kolega poslanec !
Na Váš list z 12.marca 2018, adresovaný športovej komisii odpovedám nasledovne :
V zmysle § 15, ods. 3 zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Z.z. o činnosti
samospráv zastupiteľský orgán môže vytvoriť odborné komisie a stanoviť kompetencie
a úlohy týchto komisií.
Podľa môjho vedomia neexistuje také rozhodnutie zastupiteľstva, na základe ktorého
členovia odborných komisií, v tomto prípade športovej komisie, by mali za povinnosť
vykonávať takúto činnosť spojenú s kontrolou a zabezpečovaním údajov na základe pokynov
svojho poslaneckého kolegu. / zákon SNR č. 369/1990 Z. z. o Obecnom zriadení § 15 ods.3
„Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo“ /
Ďalej v zmysle §18d, ods. 2 písmeno d/ zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Z. z.
o činnosti samospráv kontrolnú činnosť masových organizácií môže vykonávať iba osoba
vykonávajúca kontrolnú činnosť v rámci obce, a iba nad tými finančnými prostriedkami,
ktoré pre masovú organizáciu schválila obec a iba v takom rozsahu, v akom finančné
prostriedky boli z rozpočtu obce čerpané. Podľa môjho vedomia „kontrolórka“ obce túto
kontrolu vykonala v rámci svojej kontrolnej činnosti v obci.
Samozrejme, ak kolega poslanec Géza Mayer poskytol športovej organizácii finančnú
podporu, potom má právo po prevedení takejto finančnej čiastky žiadať o informácie
a kontrolovať, na aké účely športová organizácia minula ním poskytnuté peniaze.
Ako všetci v našej obci viete, v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o činnosti samospráv
§ 25 ods.2, bod d/ poslanecký mandát Ing. Dalibora Hliváka v decembri 2015 „právoplatným
odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon
trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený „, zanikol, a tak som sa ja, Éva Mériová
dostala do zastupiteľského orgánu, kde od 6. apríla 2016 v zmysle rozhodnutia zastupiteľstva
č. 04/OZ/2016 som sa stala členkou a predsedníčkou športovej komisie. Ďalší členovia
športovej komisie z radov z občanov obce sú poslanec Ján Süli a Arpád Érsek. Predo mnou
vo volebnom období 2014-2018 bol predsedom športovej komisie Ing. Dalibor Hlivák.
Predsedom športovej komisie v predchádzajúcom volebnom období 2010-2014 bol
Gejza Mayer, ďalšími členmi športovej komisie boli poslanec Ing. Dalibor Hlivák a z radov
občanov obce Pavol Hoboth.
Nerozumiem tomu, prečo kolega poslanec Gejza Mayer, ktorý bol vo volebnom
období 2010-2014 predsedom športovej komisie, si nevyžiadal vtedy všetky údaje napríklad
za volebné obdobie 2010-2014, od vtedajšieho vedenia TJ Dynamo.
Pýtam sa-koľko krát bol prítomný na futbalových zápasoch ako predseda športovej
komisie za obdobie 2010-2014 ?

Ďalej prečo to ukladá za úlohu nám, poslaneckým kolegom, členom športovej komisie
v roku 2018, aby sme boli prítomní na všetkých futbalových zápasoch, čo on nikdy nerobil
počas svojho 4-ročného volebného obdobia?
K môjmu listu prikladám výpisy zo všetkých zápisníc, ktoré vraj majú za účel
pomáhať činnosti športovej organizácie.
Podľa môjho zistenia tieto ozaj vo veľkej miere prispeli k tomu, že sa športová
organizácia dostala tam, kde sa teraz nachádza.
Ďalej by som chcela poznamenať, že ak vedenie obce počas toľkých rokov nevedela,
kto je oprávneným zástupcom športovej organizácie, ako mohol vedúci pracovník obce
podpísať zmluvu o finančnej podpore.
Kolega poslanec sa s veľkou aktivitou pustil do kontroly športovej organizácie, /na
takej úrovni, na akej by to mohol urobiť iba člen športovej organizácie/, akože vo svojom liste
napísal aj, že „mieni sa obrátiť aj na iné fóra so žiadosťou o vykonanie kontroly
v organizácii“, preto ja, Éva Mériová ako poslanec samosprávy prehlasujem a dávam týmto
na vedomie kolegovi poslancovi, že ja nie som ochotná sa zúčastniť takejto jeho činnosti, ani
ako poslankyňa samosprávy, ani ako predsedníčka športovej komisie miestnej samosprávy.
Pri voľbách ako kandidátka pre vstup do miestneho zastupiteľstva v roku 2014 som
totiž mala predsavzatie, že ak k tomu budem mať možnosť, budem svojou prácou napomáhať
rozvoju našej obce a organizácií, ktoré tu fungujú.
Na záver a nie v poslednom rade by som chcela poznamenať, že v prospech športovej
organizácie sa môže pripisovať skutočnosť, že napriek tomu, že v roku 2017 nedostali žiadnu
finančnú podporu, zo strany samosprávy, udržiavali trávnik majetok obce, polievali, čistili
a hnojili. Ďalším pozitívom je, že v roku 2017 bolo založené juniorské družstvo a už vyberali
aj členské príspevky.
Myslím si, že teraz bolo potrebné podporovať a podať pomocnú ruku tým mladým
športovcom, ktorí sa rozhodli, že sa chcú venovať futbalu, a nie na nich útočiť.
Písomnosť podpísaná Evou Méri, ml. – poslankyňa obecného zastupiteľstva.“
Na záver poslankyňa odovzdala poslancom prečítaný list v písomnej forme.
Poslanec Gejza Mayer - Nakoľko iba teraz mu bola doručená odpoveď poslankyne Evy
Mériovej, vyjadrí sa k nej písomne, po preštudovaní doručenej odpovede.
Poslanci odpoveď poslankyne Evy Mériovej na podanie poslanca Gejzu Mayera
zo dňa 12.03.2018 brali na vedomie v pomere za 7/ proti 0/ zdržali sa 0.

Bod č. 13
Pripomienky občanov - Rôzne
V rámci rôzneho vystúpili:
Poslanec Gejza Mayer informoval prítomných o priebehu miestneho šetrenia, ktorá sa dnes
konala vo veci anonymného podania - nelegálne uloženého odpadu v areáli Nový dvor Blatná
na Ostrove. Za účasti zamestnancov Okresného úradu, odboru životného prostredia, starostky
obce a jeho samého vykonali obhliadku celého areálu, kde bolo zistené neskutočne veľké
množstvo odpadu tak v budovách, ako aj mimo budov – vonku uložené, nachádzajúcich sa
v areáli. Viac tisíc kubíkov odpadu – rôzneho druhu od stavebného, zmiešaného, pneumatiky,
asfaltu, vyradených motorových vozidiel až po nebezpečný odpad. Informoval o tom, že
nakoľko nielen obci ale aj jemu ako zástupcovi starostu bolo doručené anonymné podanie,
urobili všetky kroky, ktoré v tomto štádiu bolo možné urobiť: podanie postúpili na príslušné
štátne orgány ako aj na policajný zbor, ktoré v rámci svojich kompetencií budú konať. Ďalej
so starostkou obce písomne požiadali štátne orgány o poskytnutie informácií o každom
konkrétnom opatrení (do 15 dní od vykonania opatrenia), ktoré vykonajú.

Alžbeta Nagyová sa informovala, prečo zberová spoločnosť plastu nezbiera kelímky od
jogurtov, šalátov atď.
Starostka - Táto spoločnosť má záujem zbierať odpad, ktorý môže odovzdať na druhotné
zhodnotenie. Proces je taký, že po vykonaní zberu odpad sa vytriedi a odpad, ktorý nie je
možné zhodnotiť, spoločnosť odovzdáva na skládke, za čo musí zaplatiť. Po uzavretí zmluvy
s novou organizáciou zodpovednosti výrobcov sa očakáva zlepšenie situácie. Dovtedy treba
vyčkať.
Štefan Sárosfai – Nikto nič nerobí s bývalou budovou krčmy, ktorá je v súkromnom
vlastníctve. Prečo neboli vyzvaní vlastníci, aby odstránili odtrhané plachty z terasy. Ďalej sa
informoval prečo sa nerieši požiarna stena bývalej pošty, budeme s tým niečo robiť alebo nie
ako aj o to, kedy sa začne rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Starostka – Majiteľ bol v roku 2017 zo strany stavebného úradu písomne vyzvaný na
odstránenie nedostatkov budovy. Čo sa týka pošty, na niekoľkých zasadnutiach v roku 2017
starostka sama navrhla zbúranie celej budovy. V tom čase prevládal taký názor, že budovu
netreba zbúrať. Financovanie druhej časti výdavkov verejného osvetlenia - vrátane výdavkov
na výložníky a práce, bola schválená iba na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Keďže tieto výdavky neboli zahrnuté do rozpočtu, nebolo možné práce začať.
František Gajdács – Ohľadne rekonštrukcie verejného osvetlenia povedal, že rekonštrukcia
nebola začatá kvôli zlému počasiu. Prepäťovú ochranu jeho firma namontuje na vlastné
náklady, sponzorsky.
František Rácz – Prečítal stanovisko Ministerstva životného prostredia SR vydané vo veci
systému zberu komunálneho odpadu v obci ako aj určovaniu nádob na komunálny odpad.
Požiadal poslancov o prehodnotenie nariadenia obce.
Starostka – Podstate súhlasí s tým, čo pán Rácz prečítal, lebo ďalej len písané, že pôvodca
komunálneho odpadu (občan) je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
všeobecne záväzným zariadením obce. Zákonnosť nariadenia preskúmala prokuratúra. Pri
osobnej konzultácii na prokuratúre bola obci poskytnutá informácia, že pre jednu kategóriu
poplatníkov je možné určiť iba jeden druh poplatku: množstevný zber (platba podľa nádob)
alebo podľa osôb. Ministerstvo sa vyjadrilo iba k listu žiadateľa, nie k nariadeniu obce.
Gejza Mayer – V obci je určený poplatok na osobu. Položil otázku na Františka Rácza, či je
občanom obce Blatná na Ostrove alebo nie.
František Rácz odpovedal, že nie je.
Nagyová Brigita – obrátila sa žiadosťou na poslancov obecného zastupiteľstva o orezanie
konárov drevín na verejnom priestranstve obce, pred rodinným domom, z dôvodu, že konáre
sú nízko a zavadzajú chodcom na chodníku.
Starostka – Je to bežná správa obce, ktorú riadi obecný úrad. Orez konárov sa vykonáva
každý rok, aj tento rok je práca objednaná. Orez konárov sa vykonáva v období od mesiaca
apríl do septembra kalendárneho roku.
František Gajdács – Opýtal sa starostky, či obec požiadala o dotáciu na nákup
elektronického automobilu.
Starostka – Táto investícia nie je prioritná pre obec. Prioritou sú žiadosti podané na
rekonštrukciu domu smútku a požiarnej zbrojnice. V prípade kladného ohodnotenia, treba
zabezpečiť spolufinancovanie týchto projektov, ktoré rozpočet teraz neobsahuje. Projekt
elektronického automobilu tiež vyžaduje spolufinancovanie cca. 6-8000.- Euro. Je potrebné
určiť poradie našich potrieb podľa dôležitosti.
Monika Czetli – Starostka vo svojej správe o činnosti uviedla, že sa pripravuje vydanie
obecných novín. Čítala na facebooku, že občianske združenie INOVARE tiež chystá vydanie
novín. Bolo by dobré spojiť sa pre tento cieľ. Ďalej upozornila na premávku nákladných
vozidiel na ulici kde býva.

Marta Süliová – Vyjadrila názor, že každá činnosť vykonávaná pre obec je vítaná a dobrá. Aj
vianočný program Inovare bol dobrý. Problém vidí v nedostatočnej spolupráci z ich strany.
Zároveň vyjadrila názor, že rozdielne názory ľudí by nemali prerásť v nepriateľstvo, názory
by sa mali rešpektovať.
Alžbeta Nagyová – opýtala sa, či má vlastník pozemku oprávnenie uložiť skaly a iné zábrany
vedľa telesa miestnej komunikácie. Takéto sú vyložené na ulici, kde boli umiestnené
spomaľovače. Je to veľmi nebezpečné na dopravu.
Starostka – Nemá oprávnenie. Vyvrátila fámy v obci, že spomaľovače boli umiestnené na
ulici preto, lebo starostka tam býva. Boli umiestnené na základe žiadosti obyvateľov celej
ulice, zbierali podpisy, okrem starostky, ktorú nevyhľadali – t. j. žiadosť nepodpísala. Tým
istým občanom, ktorí to požadovali, sa to teraz nepáči. Treba však povedať, že táto
požiadavka obec stála viac ako ročnú námahu - vybaviť projektovú dokumentáciu, absolvovať
viacstupňový administratívny povoľovací proces, nehovoriac o finančných nákladoch
projektu.
František Gajdács – Podľa neho vzájomná komunikácia je nedostatočná. Každá kritika by
mala človeka posunúť dopredu. Bez irónie zagratuloval starostke obce k získaniu
sponzorského na Deň obce.
Nakoľko ďalšie pripomienky neodzneli, starostka poďakovala všetkým za účasť
a ukončila zasadnutie.
Zápisnica podpísaná starostkou obce v zmysle § 12 ods. 1 Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva Blatná na Ostrove:

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Overovatelia:
Eva Mériová
Ján Süli
Zapísala Zita Horváthová, dňa 04.05.2018
Počet príloh: 202 strán, Pozvánka doručená e-mailom

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 03.05.2018
Uznesenie č. 12/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Zita Horváthová
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Eva Mériová a Ján Süli
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia OZ
Uznesenie č. 13/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č.14/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 15/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o plnení rozpočtu k 31.12.2017
Uznesenie č. 16/OZ/2018
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 záverečnému účtu obce za rok 2017
B/ s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
2. Tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 41 499,20 Eur.

Uznesenie č. 17/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
Zmluvu o založení združenia obcí, ktorou sa zakladá Združenie miest a obcí Lingua Civis, so
sídlom: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (ďalej ako „združenie“), a súhlasí so zmluvou
o založení združenia a s právami a povinnosťami, ktoré zo zmluvy o založení združenia
vyplývajú a schvaľuje Stanovy združenia, ktoré sú súčasťou zmluvy o založení združenia a
súhlasí s právami a povinnosťami, ktoré zo Stanov vyplývajú.
B/ p o v e r u j e
Starostu uzatvoriť zmluvu o založení združenia, ktorej súčasťou sú priložené Stanovy a
uhradiť združeniu prvý členský príspevok, v zmysle zmluvy o založení združenia.
C/ s c h v a ľ u j e
aby Obec Blatná na Ostrove vo Valnom zhromaždení združenia zastupovala starostka Mgr.
Terézia Földváryová, r.č. 676110/6627, bydlisko: Blatná na Ostrove č. 261
D/ s c h v a ľ u j e,
aby do združenia obcí pristúpili noví členovia združenia, a to v súlade so Stanovami
združenia, čím dôjde k zmene pomeru hlasovacích práv doterajších členov združenia.
Uznesenie č. 18/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 41 499.- Eur.
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k I. úprave rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2018
C/ s c h v a ľ u j e
1. Pozmeňujúce návrhy k návrhu predloženého rozpočtu obce – 1. úprava na rok
2018:
a) Bežné príjmy: Kategória 200 – Nedaňové príjmy, Podpoložka 292 012 Iné
nedaňové príjmy – Z dobropisov: zvýšiť o 1 000,00 Eur, na 7 336,00 Eur
b) Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra
náboženstvo, 08.4.0.1. Bežné transfery, Položka 642 006 - Transfer pre členské
príspevky: zvýšiť o 1000,00 Eur, na 2 000,00 Eur.
2. Zriadenie päťčlennej komisie na výber dodávateľa rekonštrukcie materskej školy.
3. Rozpočet obce na rok 2018

Uznesenie č. 19/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
A/ predaj pozemku p. č. 80/28, vo výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k. ú.
Blatná na Ostrove, oddelená z pozemku p. č. 80/1 vo výmere 14 136 m2, druh zastavaná
plocha, v k. ú Blatná na Ostrove na základe geometrického plánu vyhotoveného: Geota, Ing.
Anna Tóthová, Trnávka 160, 930 32, č. 33464073-96/2017 zo dňa 22.11.2017, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo uznesením č. 10/OZ/2018 zo dňa 01.03.2018; za kúpnu cenu
38,00 Euro/m2, pre RNDr. Moniku Firbasovú, Poľná 260/33, 931 01 Šamorín
B/ 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
Uznesenie č. 20/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
A/ zámer predaja pozemkov p. č. 223/28, vo výmere 62 m2, druh pozemku zastavaná plocha
v k. ú. Blatná na Ostrove, a pozemku p. č. 223/27, vo výmere 107 m2, druh pozemku
zastavaná plocha v k. ú. Blatná na Ostrove, novovytvorené parcely na základe
geometrického plánu vyhotoveného: Geota, Ing. Anna Tóthová, Trnávka 160, 930 32, č.
33464073-33/2018 zo dňa 12.04.2018 spolu s príslušenstvom: betónové oplotenie v dĺžke
36 m
B/ 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/ Minimálna kúpna cena pozemkov: 17,50 Eur/m2, spolu s príslušenstvom pozemku:
oplotenie v dĺžke 36 m v cene 1 450 Eur, spoločne a nerozdielne.
Uznesenie č. 21/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
A/ zámer predaja pozemkov p. č. 70/2, vo výmere 176 m2, druh pozemku záhrady v k. ú.
Blatná na Ostrove, a pozemku p. č. 70/3, vo výmere 176 m2, druh pozemku záhrady v k. ú.
Blatná na Ostrove, LV č. 261
B/ 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/ Minimálna kúpna cena pozemkov: 17,07 Eur/m2
D/ Kupujúci uhrádza náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia
všeobecnej hodnoty pozemkov uvedených v bode A tohto uznesenia.

Uznesenie č. 22/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- poveruje
poradný orgán obecného zastupiteľstva: komisiu výstavby a rozvoja dediny na monitoring
vhodných miest umiestnenia autobusovej zastávky
Termín na predloženie návrhov komisie: najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 23/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- s c h v a ľ u j e,
aby Obecný úrad Blatná na Ostrove podal žiadosť na VÚC Trnava, Správa a údržba ciest
Trnavského kraja, 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
Uznesenie č. 24/OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
odpoveď poslankyne Evy Mériovej na podanie poslanca Gejzu Mayera zo dňa 12.03.2018

V Blatnej na Ostrove, dňa 04.05.2018.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

