Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 20.06.2019
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 14 - 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 7
poslancov, t.j. je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného
úradu Moniku Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Soňu Csibovú a Eriku Szalayovú.
Oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania podľa predkladaného materiálu
zasadnutia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti starostu obce
Voľba hlavného kontrolóra obce
Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni
II. úprava rozpočtu obce na rok 2019
Pripomienky občanov - Rôzne

Starostka navrhla doplnenie programu o ďalší bod, a to:
8.
Uznesenie o schválení spolufinancovania projektu: „Obec Blatná na Ostrove – Cez
priechod bezpečne“
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 7 / proti 0 / zdržal sa 0, ďalej
schválili doplnenie programu rokovania v pomere za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, v zmysle uznesenia č. 27/OZ/2019 zo dňa 16.05.2019, bola obecnému úradu
uložená úloha: vyvesiť VZN č. 2/2019 na úradnej tabuli obce. Nariadenie bolo podpísané
a následne dňa 27.5.2019 vyvesené. Požiadala informáciu brať na vedomie.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Správa o činnosti starostu obce bola podaná za obdobie od 16.05.2019, kedy sa konalo
posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Od toho obdobia, okrem administratívnych
záležitostí úradu, sa starostka venovala týmto veciam:
Informácie ohľadne podaných žiadostí o dotáciu:
1. Bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na
projekt: „Obec Blatná na Ostrove – Cez priechod bezpečne“. Finančné prostriedky
bolo možné žiadať na existujúci priechod. Obec žiadala na priechod, ktorý sa
nachádza pri škole, škôlke, detskom ihrisku a cintoríne. Ide o realizáciu opatrení
v rizikovom úseku na ceste III/1382. Projekt rieši samostatné osvetlenie plochy
vodorovného značenia, optické zvýraznenia plochy vodorovného značenia
priechodu s dopravnými gombíkmi a osadenie 1 ks merača rýchlosti motorových
vozidiel.
2. Obci boli doručené zmluvy na poskytnutie dotácie z Trnavského samosprávneho
kraja na podporu projektov: na výlet dôchodcov – 500.- Eur, na obecné podujatie
s názvom Chute Jánošovej záhrady – 650.- Eur.
3. Oznámila, že vo výzve európskej únie – WiFi4EU sme neboli úspešní.
4. Informovala, že bol vypracovaný zámer o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie projektu „Zberný dvor obce Blatná na Ostrove“. Zámer bude zajtra
odoslaný na okresný úrad, odb. životného prostredia, ktorý začne zisťovacie
konanie.
5. Venuje sa vybaveniu povinných príloh žiadosti stavebného povolenia
rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Obec má problém s plynomerom potravín Betty,
ktorý je umiestnený na budove požiarnej zbrojnice, na pozemku obce. Zabraňuje
rozšíreniu požiarnej zbrojnice, ktorá je naplánovaná tam, kde sa skriňa a prípojka
plynu nachádza. Prípad bol na mieste konzultovaný so zamestnancom SPP. Za
účelom pokročenia vo veci, bude potrebné dať zamerať skutočné miesto prípojky
plynu.
6. Informovala, že dnes jej bola doručená e-mailová informácia od pôdohospodárskej
platobnej agentúry, že zajtra nám odošlú zmluvu o poskytnutí NFP na
rekonštrukciu domu smútku. Podľa tejto správy meškanie doručenia zmluvy bolo
spôsobené tým, že celá zložka projektu bola vyžiadaná externou kontrolou na
kontrolu, pričom táto kontrola bola ukončená len minulý týždeň.
Starostka sa venovala vyhláseniu výberového konania na voľbu riaditeľa materskej
školy. Voľba bola zverejnená v denníku Új Szó, dňa 07.06.2019. Termín na odovzdanie
prihlášok je 26.6.2019.
Starostka bola predvolaná na okresné riaditeľstvo policajného zboru, odb. kriminálna
polícia a bola vypočutá ako svedok vo veci nelegálnej ťažby štrku v k. ú. Blatná na Ostrove.
V súvislosti stavbou rýchlostnej cesty R7 riešila vec tzv. nelegálnej betonárky.
Informovala, že na náš podnet, dňa 21.05.2019, sa uskutočnil štátny stavebný dohľad.
Stavebník apeluje tým, že zariadenie je vybavenie staveniska, ktoré bolo povolené v rámci
stavebného povolenia časť: „Príprava územia a zariadenia staveniska“, ako iné zariadenie.
Obec tvrdí, že predmetné zariadenie sa nachádza na spevnenej ploche, vyžaduje samostatné
povolenie a preto vec postúpi na Slovenskú stavebnú inšpekciu - Inšpektorát Bratislava, ktorá
je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( ďalej MDV SR) hlavný štátny stavebný dohľad.

Venovala sa zabezpečeniu postrekovaniu komárov na území obce, pokiaľ možno
bezplatne. Informovala, že realizácia bola dohodnutá na minulý týždeň, ale z dôvodu aktivity
občianskej iniciatívy z Holíc a medializácie celej veci, boli práce do 17.06.2019 pozastavené.
Práce boli znovu zahájené 18.06.2019. Budúci týždeň, t.j. od 24. - 30.06. 2019 sa bude
postrekovať na východe Slovenska, v našej obci je dohodnuté začiatkom júla a to bezplatne.
Starostka sa zúčastnila školenia hlavných kontrolórov v Rovinke a členskej schôdze
TJ Dynamo, ktoré sa konalo 19.06.2019. Na schôdzi bolo zvolené nové vedenie občianskeho
združenia.
Poslanci správu o činnosti starostu brali na vedomie v pomere za 7/ proti 0/zdržal
sa 0.

Bod č. 4
Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove uznesením č. 08/OZ/2019 stanovilo termín
voľby hlavného kontrolóra obce na deň 20.06.2019. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra
mohli odovzdať prihlášky na Obecný úrad Blatná na Ostrove, najneskôr do 06.06.2019. Do
uvedeného termínu na obecný úrad doručili svoje písomné prihlášky štyria uchádzači, ktorí
splnili všetky určené kritériá a požiadavky stanovené obecným zastupiteľstvom. Stretnutie
s kandidátmi sa uskutočnilo pred zasadnutím obecného zastupiteľstva dňa 20.06.2019 o 17:00
hodine, na obecnom úrade.
Starostka obce informovala o zákonnej úprave samotnej voľby: Podľa § 18a ods. 3/
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na zvolenie
hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najvyšší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do
druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov. V
druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra bude
prebiehať verejným hlasovaním, v úvode rokovania, treba zvoliť trojčlennú volebnú komisiu
v počte 3 poslancov.
Priebeh hlasovania:
A/ Určila sa trojčlenná volebná komisia, ktorá na konci hlasovania vyhodnotila výsledok
hlasovania, v zložení: Milan Trúsik, Ing. Mátyás Sallay a František Gajdács.
Poslanci zloženie komisie schválili v pomere za 7 / proti 0/ zdržal sa 0.
Voľba prebehla verejným hlasovaním na hlasovacích lístkoch, na ktorých boli uvedené mená
kandidátov. Starostka prečítala postup hlasovania a pravidlá 1. a 2. kola voľby. Svoju voľbu si
každý poslanec označil na hlasovacej listine, krúžkom pred menom maximálne jednej
kandidátky, následne jednotlivo a nahlas prečítali meno za koho hlasovali a svoj volebný
lístok odovzdali volebnej komisii. Dva hlasy získala Brigita Nagyová – za kandidátku
hlasovali: Erika Szalayová a František Gajdács, 5 hlasov získala Ing. Monika Mészárosová –
za kandidátku hlasovali: Gejza Mayer, Csaba Mayer, Milan Trúsik, Mátyás Sallay a Soňa
Csibová. Ostatné kandidátky – Alžbeta Bartalosová, Ing. Beáta Tomešeková hlasy nedostali.

Po verejnom hlasovaní komisia prekontrolovala hlasovacie lístky. Poslanec František Gajdács
zrátal odovzdané hlasovacie lístky a hlasy na kandidátov, všetkých sedem odovzdaných
hlasovacích lístkov bolo platných. Informoval o výsledku voľby hlavného kontrolóra:
kandidátka Brigita Nagyová získala dva hlasy, kandidátka Ing. Monika Mészárosová získala
5 hlasov. Za hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove na obdobie 2019-2025 bola zvolená
Ing. Monika Mészárosová.
Poslanci informáciu o výsledku voľby hlavného kontrolóra brali na vedomie
v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni
Predkladateľkou bodu bola starostka obce. Informovala o dôvode, kvôli ktorému je treba
vykonať zmenu v doteraz platnom nariadení obce: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR, s účinnosťou od 1.9.2019, vydalo nové finančné pásma na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Zmena všeobecne záväzného nariadenia
spočíva v určení nového finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov. Na základe rokovaní s riaditeľkou ZŠ a MŠ a vedúcou
školskej jedálne navrhla schváliť cenu potravín na úrovni 3. pásma (viď. tab. č. 2). Starostka
navrhla zaviesť nové stravné pásmo Dodatkom č.1 k VZN 01/2017 od 1.9.2019 pre
stravníkov na základe údajov z tabuľky č.2.
Tabuľka č. 2

Kategórie stravníkov
Materská škola (desiata, obed, olovrant)
ZŠ do 11 rokov (obed)
Stravníci od 15/19 rokov - dospelí stravníci (obed)

Potraviny
1,54 €
1,21 €
1,41 €

Starostka obce navrhla schváliť uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1 /2017 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určení podmienok úhrady v školskej
jedálni
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
Starostka obce dala hlasovať o Dodatku č. 1 k VZN č. 1 /2017 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 7, Za: 7, Proti:0, Zdržal sa: 0
Záverom starostka obce konštatovala, že Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove
sa uznieslo na Dodatku č. 1 k VZN č. 1 /2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni.

Bod č. 6
II. úprava rozpočtu obce na rok 2019
Starostka informovala, že úpravu schváleného rozpočtu odôvodnili skutočnosti, ktoré
v priebehu roka nastali a ktoré v rozpočte obce nemajú finančné krytie. V súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložila návrh II. zmeny
rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2019. Predložený návrh vo svojej príjmovej časti
obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 5 600 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k
zvýšeniu bežných výdavkov o 5 600 €. Informovala, že na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva do rozpočtu obce na rok 2019 boli zapojené prostriedky z rezervného fondu
obce, o ktorom bude musieť obecné zastupiteľstvo rozhodnúť a určiť kapitálové výdavky na
použitie týchto zdrojov. V opačnom prípade bude potrebné tieto zdroje vrátiť do rezervného
fondu obce.
Podľa predloženého návrhu zmeny rozpočtu predniesla navrhované zmeny
jednotlivých položiek rozpočtu:
 Bežné príjmy - Daňové prímy, položka: 121 001 Daň z pozemkov zvýšenie z 55 000.Eur na 57 000.- Eur (+ 2 000.- Eur)
 Bežné príjmy - Daňové prímy, položka: 121 002 Daň zo stavieb zvýšenie z 20 000.Eur na 21 500.- Eur ( + 1 500.- Eur)
 Bežné príjmy - Daňové prímy, položka: 121 003 Daň z bytov zvýšenie z 300.- Eur na
400.-Eur (+ 100 Eur)
 Bežné príjmy - Daňové prímy, položka: 133 001 Daň za psa zvýšenie 1 700.- Eur na
2 000.- Eur (+ 300 Eur)
 Bežné príjmy - Daňové prímy, položka: 133 013 Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, zvýšenie z 22 000.- Eur na 23 000.- Eur (+ 1 000 Eur).
Informovala, že obecný úrad vykonáva komplexnú kontrolu daňových subjektov
a predmetu dane, zvýšenie hore uvedených položiek je výsledkom tejto kontroly.
 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy, položka: 222 003 Pokuty a penále za porušenie
predpisov zvýšenie zo 100.- na 800.- Eur (+ 700.- Eur). Informovala, že obecný úrad
toho času eviduje 2 žiadosti o dodatočné stavebné povolenie.
 Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 002 Výpočtová technika
zvýšenie z 700.- Eur na 2 000.- Eur (nákup tlačiarne a počítača je nevyhnutný pre
prácu obecného úradu - od apríla obecný úrad nemá tlačiareň, počítačom zakúpeným
v roku 2012 sú značné problémy - hrozí pokazenie stroja)
 Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 009 Knihy, časopisy,
noviny, učebnice, uč. pomôcky zvýšenie z 300.- Eur na 400.- Eur (úprava podľa
skutočnosti: poplatok za ročný prístup verejná správa, túto položku sme roku 2018
nemali)
 Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 637 Služby, 637 004 Špeciálne služby –
príprava projektov, pomôcky zníženie z 10 700.- Eur na 9 150.- Eur (táto položka
bola znížená z dôvodu finančného krytia navýšených výdavkových položiek rozpočtu)
 Bežné výdavky: Bývanie a občianska vybavenosť, 06.2.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň,
635 004 Údržba kosačky, prevádzkových strojov, zvýšenie z 1 500.- Eur na 2 200.Eur (objem schválených prostriedkov nepostačuje , prostriedky schválené na tento
účel už boli vyčerpané)
 Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.1.0 Športové služby, 637 027
Odmeny zamestnancov – dohody, zaradenie položky vo výške 2 000.- Eur (výdavky
na odmenu správcu budovy športu)

 Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.2.0.5 Knižnica, 637 027
Odmeny zamestnancov – dohody, zaradenie položky vo výške 3 800.- Eur (odmena 2
zamestnancov na systematizáciu knižného fondu a na výkon inventarizácie, odmena
knihovníčky)
 Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra, náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Transfer
pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove zníženie z 8 000.- na 6 000.- Eur (táto položka bola
znížená z dôvodu finančného krytia navýšených výdavkových položiek rozpočtu)
 Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia,09. Základná škola, 635 006 Údržba
budovy školy zvýšenie 500.- Eur na 1 500.- Eur ( urgentná čiastočná oprava strechy
základnej školy)
 Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia,09. Školská jedáleň, 635 004
Oprava a údržba kuchynských zariadení zvýšenie 250.- Eur na 500.- Eur (skutočné
výdavky na opravy, ktoré boli vykonané na základe záverov z kontroly regionálneho
úradu)
V rámci rozpravy navrhli poslanci Csaba Mayer a Erika Szalayová pozmeňujúci návrh
k návrhu II. úpravy rozpočtu: znížiť kapitálové výdavky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
o 3 550.- Eur, túto sumu použiť na dotáciu pre TJ Dynamo Blatná v sume 8 000,-Eur
a výdavky verejnej správy, všeobecné služby ponechať v rozpočte schválenú pôvodnú sumu
10 700.- Eur.
Svoje stanovisko k II. úprave rozpočtu predložila hlavná kontrolórka obce, ktorá na zasadnutí
obecného zastupiteľstva nebola prítomná. Písomné stanovisko bolo poslancom obce
doručené e-mailom.
Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu II. úpravy rozpočtu obce na
rok 2019
Poslanci stanovisko brali na vedomie v pomere: za 6 - Soňa Csibová, Erika Szalayová,
Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik, František Gajdács, Gejza Mayer / proti 0 / zdržal sa
Csaba Mayer.
B/ schvaľuje nasledovné zmeny II. úpravy rozpočtu obce:
1. zvýšenie bežných príjmov, položka: daňové príjmy z pozemkov o sumu 2000.- Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
2. zvýšenie bežných príjmov, položka: daňové príjmy zo stavieb o sumu 1 500.- Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
3. zvýšenie bežných príjmov, položka: daňové príjmy bytov o sumu 100.- Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
4. zvýšenie bežných príjmov, položka: daňové príjmy za psov o sumu 300.- Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
5. výšenie bežných príjmov, položka: poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady o sumu 1 000.- Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

6. zvýšenie bežných príjmov, položka: pokuty a penále za porušenie predpisov o sumu 700.Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 6 – Soňa Csibová, Erika Szalayová, Ing. Mátyás
Sallay, Milan Trúsik, Csaba Mayer, Gejza Mayer / proti 0 / zdržal sa 1 – František
Gajdács.
7. zvýšenie bežných príjmov, položka: výpočtová technika zo 700.- Eur na 2 000.- Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
8. zvýšenie bežných príjmov, položka: Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky z
300.- Eur na 400.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
9. zvýšenie bežných príjmov, položka: Údržba kosačky, prevádzkových strojov z 1 500.- Eur
na 2200.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
10. bežné príjmy, zaradenie položky: 08.1.0 Športové služby, 637 027 Odmeny zamestnancov
– dohody vo výške 2 000.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
11. bežné príjmy, zaradenie položky: 08.2.0.5 Knižnica, 637 027 Odmeny zamestnancov –
dohody vo výške 3 800.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 6 – Soňa Csibová, Erika Szalayová, Ing. Mátyás
Sallay, Csaba Mayer, František Gajdács, Gejza Mayer / proti 0 / zdržal sa 1- Milan
Trúsik.
12. zvýšenie bežných príjmov, položka: Údržba budovy školy zvýšenie na 1 500.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
13. zvýšenie bežných príjmov, položka: Školská jedáleň, 635 004 Oprava a údržba
kuchynských zariadení zvýšenie na 500.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
14. zníženie kapitálových výdavkov, položka: 03.2.0 Požiarna zbrojnica, Položka 717 003
Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice zníženie o sumu 3 550.- Eur.,
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
C/ neschvaľuje
1. zvýšenie bežných príjmov, položka: Špeciálne služby – príprava projektov, pomôcky z 10
700.- Eur na 9 150.- Eur
Poslanci návrh neschválili v pomere: za 0 / proti 7 / zdržal sa 0.
2. neschvaľuje zníženie bežných príjmov, položka: Transfer pre TJ Dynamo Blatná na
Ostrove na 6 000.- Eur
Poslanci návrh neschválili v pomere: za 0 / proti 7 / zdržal sa 0
bod D/ schvaľuje
II. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 so schválenými zmenami
Poslanci rozpočet schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 7
Uznesenie o schválení spolufinancovania projektu:
„Obec Blatná na Ostrove – Cez priechod bezpečne“
Bod predkladala starostka obce. O projekte informovala vo svojej správe o činnosti
starostu. V prípade dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na projekt: „Obec Blatná na
Ostrove – Cez priechod bezpečne“ bolo možné požiadať na existujúci priechod obce, ktorý sa
nachádza pri škole, škôlke, detskom ihrisku a cintoríne. Ide o realizáciu opatrení v rizikovom
úseku na ceste III/1382. V prípade úspešnosti projektu je obec povinná zabezpečiť
spolufinancovanie výdavkov projektu v maximálnej výške 5% z vlastných prostriedkov, čo je
potrebné vydokladovať aj uznesením obecného zastupiteľstva.
Návrh uznesenia predložila v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania vo
výške najmenej 5% z celkových výdavkov predloženého projektu na Podporu činností
súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky z vlastných prostriedkov obce, t.j. sumou vo
výške 1 050.- Eur.
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 8
Pripomienky občanov – Rôzne
Poslankyňa Soňa Csibová vyjadrila názor, že správca obecného úradu by nemal
v budúcnosti rozvážať obedy pre obce Trnávka a Báč, aby mal viac času na údržbu a napr. na
výstavbu nového plotu základnej školy.
Anna Merklová, vlastníčka nehnuteľnosti v obci upozornila obecné zastupiteľstvo na
skutočnosť, že na verejnom priestranstve pri jej rodinnom dome obec nekosí trávu. Ďalej
požiadala o odstránenie spomaľovača dopravy vedľa jej pozemku. Ako dôvod uviedla, že
vozidlá obchádzajú tento spomaľovač takým spôsobom, že popri jej plote vznikli jamy, drobí
sa krajnica a v daždivom počasí sa blato vystrieka na jej plot. Plot je znečistený blatom
a pozemok smetím, a preto tam nemieni kosiť trávu. Má pocit, že jej požiadavke sa starostka
nevenuje. Zopakovala, že trvá na tom, aby popri jej pozemku trávu pokosila aj odpratala obec
a žiadala na jej ústny podnet písomnú odpoveď.
Starostka oboznámila prítomných riešením podnetu p. Merklovej, ktorý bol v minulosti
riešený na obecnom úrade ústne ako aj písomne. Dodala, že podľa harmonogramu a možnosti
počasia kosenie je zabezpečené. Vyjadrila sa, že obecný úrad nemôže každému pokosiť okolo
domu a to už v žiadnom prípade v intervaloch, podľa požiadavky p. Merklovej. Priestor sa
kosí strunovou kosačkou, ktorá trávu nezbiera, kapacitu na jej odpratanie nemáme. Za
konanie vodičov, ktorí svojimi vozidlami spomaľovač obchádzajú obec nemôže prevziať
zodpovednosť.
Anna Merklová upozornila zastupiteľstvo, že svojou požiadavkou ohľadom odstránenia
spomaľovača sa obráti na právnika.

Ing. István Földváry sa opýtal, či vie p. Merklová, že za vjazd na svoj pozemok cez verejné
priestranstvo by mohla obec vyrubiť poplatok. Obec takýto poplatok nevyrubuje, nakoľko
každý občan v obci si kosí a stará o verejné priestranstvo okolo svojej nehnuteľnosti - je to
vlastne „džentlmenská dohoda“, ktorá v obciach dlhé desaťročia funguje bez problémov.
Poslanec Gejza Mayer p. Merklovej upriamil do pozornosti skutočnosť, že za spomaľovač
spísali petíciu občania danej ulice a túto petíciu podpísala p. Merklová a jej dcéra. Ďalej jej
pripomenul, že spomaľovač bol umiestnený na základe požiadavky občanov, podľa platných
právnych predpisov, projektovej dokumentácie a povolenia príslušných orgánov, čo obec stála
nemalé peniaze. Z týchto dôvodov spomaľovač nebude odstránený.
Poslanec Ing. Mátyás Sallay, ako predseda komisie informatiky a techniky, oboznámil
prítomných o pokroku v projekte „Lepšia obec“, a to spustenie testovacej verzie pre mobilnú
aplikáciu. O ďalšom vývoji bude informovať.
František Gajdács sa spýtal starostky ohľadom pokračovania výmeny verejného osvetlenia.
Starostka odpovedala, že riešila terminované úlohy. Osvetleniu sa bude môcť venovať po
svojej plánovanej dovolenke.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Overovatelia:
Soňa Csibová
Erika Szalayová
Zapísala Monika Czetli, dňa 28.06.2019
Počet príloh: 60 strán, Pozvánka doručená e-mailom

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 20.06.2019
1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 28/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: Monika Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Soňa Csibová a Erika Szalayová
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia OZ
Uznesenie č. 29/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 30/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 31/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
Volebnú komisiu na vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce v zložení poslancov:
1. František Gajdács
2. Ing. Mátyás Sallay
3. Milan Trúsik
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove:
- kandidátka Brigita Nagyová získala dva hlasy, Mgr. Monika Mészárosová získala päť
hlasov
- za hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove bola zvolená Ing. Monika Mészárosová

Uznesenie č. 32/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- prerokovalo
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni
Uznesenie č. 33/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 II. úprave rozpočtu obce na rok 2019
B/ s c h v a ľ u j e
Zmeny položiek úpravy rozpočtu obce:
1. Bežné príjmy, Daňové prímy, 121 001 Daň z pozemkov zvýšenie z 55 000.- Eur na
57000.- Eur
2. Bežné príjmy, Daňové prímy, 121 002 Daň zo stavieb zvýšenie z 20 000.- Eur na 21 500.3. Bežné príjmy, Daňové prímy, 121 003 Daň z bytov zvýšenie z 300.- Eur na 400.-Eur
4. Bežné príjmy, Daňové prímy, 133 001 Daň za psa zvýšenie 1 700.- Eur na 2 000.- Eur
5. Bežné príjmy, Daňové prímy, 133 013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, zvýšenie z 22 000.- Eur na 23 000.- Eur
1. Bežné príjmy, Nedaňové príjmy, 222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov
zvýšenie zo 100.- na 800.- Eur
7. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 002 Výpočtová technika
zvýšenie z 700.- Eur na 2 000.- Eur
8. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 009 Knihy, časopisy,
noviny, učebnice, uč. pomôcky zvýšenie z 300.- Eur na 400.- Eur
9. Bežné výdavky: Bývanie a občianska vybavenosť, 06.2.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň,
635 004 Údržba kosačky, prevádzkových strojov, zvýšenie z 1 500.- Eur na 2 200.- Eur
10. Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.1.0 Športové služby, 637 027
Odmeny zamestnancov – dohody, zaradenie položky vo výške 2 000.- Eur
11. Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.2.0.5 Knižnica, 637 027 Odmeny
zamestnancov – dohody, zaradenie položky vo výške 3 800.- Eur
12. Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, 09. Základná škola, 635 006 Údržba
budovy školy zvýšenie 500.- Eur na 1 500.- Eur
13. Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia,09. Školská jedáleň, 635 004 Oprava
a údržba kuchynských zariadení zvýšenie 250.- Eur na 500.- Eur
14. Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0 Požiarna zbrojnica, Položka
717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice: : 49 022.- Eur zníženie o 3 550.- Eur,
na 45 472.- Eur
C/ n e s c h v a ľ u j e
Zmeny položiek úpravy rozpočtu obce:
1. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 637 Služby, 637 004 Špeciálne služby –
príprava projektov, pomôcky zníženie z 10 700.- Eur na 9 150.- Eur
2. Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra, náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Transfer pre TJ
Dynamo Blatná na Ostrove zníženie z 8 000.- na 6 000.- Eur

D/ s c h v a ľ u j e
- II. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 so schválenými zmenami
Uznesenie č. 34/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov predloženého projektu
na Podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky z vlastných prostriedkov
obce, t .j. sumou vo výške 1 050.- Eur

2/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017

Obecné zastupiteľstvo Blatná na Ostrove
sa uznáša
na Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Podpísané dňa 28.06.2019.

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 20.06.2019
Uznesenie č. 28/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: Monika Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Soňa Csibová a Erika Szalayová
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia OZ
Uznesenie č. 29/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 30/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 31/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
Volebnú komisiu na vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce v zložení poslancov:
1. František Gajdács
2. Ing. Mátyás Sallay
3. Milan Trúsik
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove:
- kandidátka Brigita Nagyová získala dva hlasy, Mgr. Monika Mészárosová získala päť
hlasov
- za hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove bola zvolená Ing. Monika Mészárosová

Uznesenie č. 32/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- prerokovalo
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni a určení podmienok úhrady v školskej jedálni
Uznesenie č. 33/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 II. úprave rozpočtu obce na rok 2019
B/ s c h v a ľ u j e
Zmeny položiek úpravy rozpočtu obce:
1. Bežné príjmy, Daňové prímy, 121 001 Daň z pozemkov zvýšenie z 55 000.- Eur na
57000.- Eur
2. Bežné príjmy, Daňové prímy, 121 002 Daň zo stavieb zvýšenie z 20 000.- Eur na
21 500.3. Bežné príjmy, Daňové prímy, 121 003 Daň z bytov zvýšenie z 300.- Eur na 400.-Eur
4. Bežné príjmy, Daňové prímy, 133 001 Daň za psa zvýšenie 1 700.- Eur na 2 000.- Eur
5. Bežné príjmy, Daňové prímy, 133 013 Poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, zvýšenie z 22 000.- Eur na 23 000.- Eur
6. Bežné príjmy, Nedaňové príjmy, 222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov
zvýšenie zo 100.- na 800.- Eur
7. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 002 Výpočtová technika
zvýšenie z 700.- Eur na 2 000.- Eur
8. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 009 Knihy, časopisy,
noviny, učebnice, uč. pomôcky zvýšenie z 300.- Eur na 400.- Eur
9. Bežné výdavky: Bývanie a občianska vybavenosť, 06.2.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň,
635 004 Údržba kosačky, prevádzkových strojov, zvýšenie z 1 500.- Eur na 2 200.Eur
10. Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.1.0 Športové služby, 637 027
Odmeny zamestnancov – dohody, zaradenie položky vo výške 2 000.- Eur
11. Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.2.0.5 Knižnica, 637 027
Odmeny
zamestnancov – dohody, zaradenie položky vo výške 3 800.- Eur
12. Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, 09. Základná škola, 635 006
Údržba
budovy školy zvýšenie 500.- Eur na 1 500.- Eur
13. Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia,09. Školská jedáleň, 635 004
Oprava
a údržba kuchynských zariadení zvýšenie 250.- Eur na 500.- Eur
14. Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0 Požiarna zbrojnica,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice: : 49 022.- Eur zníženie
o 3 550.- Eur, na 45 472.- Eur

C/ n e s c h v a ľ u j e
Zmeny položiek úpravy rozpočtu obce:
1. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 637 Služby, 637 004 Špeciálne služby –
príprava projektov, pomôcky zníženie z 10 700.- Eur na 9 150.- Eur
2. Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra, náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Transfer
pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove zníženie z 8 000.- na 6 000.- Eur
D/ s c h v a ľ u j e
II. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 so schválenými zmenami
Uznesenie č. 34/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov predloženého projektu
na Podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky z vlastných prostriedkov
obce, t .j. sumou vo výške 1 050.- Eur
V Blatnej na Ostrove, dňa 28.06.2019.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

