Zápisnica č. 3/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 25.06.2020
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 16 -podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie
Bod č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Terézia Földváry, 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 Eriku Szalayovú a Ing. Mátyása Sallayho.
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. Záverečný účet obce Blatná na Ostrove za rok 2019
5. Schválenie úveru na zabezpečenie financovania kúpy nehnuteľností v k.ú. Blatná na
Ostrove uvedených na LV č. 132
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
7. Rozpočet obce na rok 2020
8. Žiadosti občanov a organizácií
9. Pripomienky občanov - Rôzne
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 5 / proti 0 / zdržal sa 0

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva neboli obecnému úradu v termíne do dňa zasadnutia OZ uložené úlohy
uznesením.
Rozprava: Poslanec Ing. Mátyás Sallay vyslovil svoj názor a nesúhlas s informáciou starostky
a uviedol, že v skoršom období boli prijaté uznesenia, ktoré podľa neho neboli splnené.
Uviedol, že by očakával od starostky, aby pri každom nesplnenom uznesení referovala o ich
stave až do ich splnenia:
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a) uznesenie č. 66/OZ/2019 – otvárací čas zberného miesta,
b) uznesenie č. 68/OZ//2019 – chodník pri obecnom parku,
c) uznesenie č. 69/OZ/2019 – vypracovanie dopravného projektu,
d) uznesenie 13/OZ/2019 – označenie služobného vozidla s nálepkou s erbom obce.
Ďalej uviedol, že v niektorých obciach sám starosta otvára a zatvára zberný dvor obce.
Starostka odpovedala nasledovne:
K uzneseniam č. 66,68,69/2019 úloha uznesením nebola určená. K uzneseniu č. 66/OZ/2019
uviedla, že hľadala sa osoba, ktorá by bola ochotná podľa predstáv poslancov obsluhovať
zberný miesto, nenašla sa. Zmenu nie je možné z personálnych dôvodov vykonať. Dodala, že
nestačí bránu k zbernému miestu otvárať, treba tam občanov aj usmerňovať, aby vedeli čo kam
môžu uložiť, inak by vznikol neporiadok, ktorý by museli opätovne upratať zamestnanci obce.
Vo veci výstavby chodníka pri parku starostka uviedla, že disponuje s informáciou, že poslanci
sa stretli majiteľom spoločnosti OSP Danubius s.r.o., Dunajská Streda. Od poslancov nemá
spätnú väzbu, od stavebnej firmy má informáciu, že chodník urobia bezplatne, akonáhle im čas
dovolí. Na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva informovala o výrube stromu, ktorý
bol vyrubený aj z dôvodu jeho zdravotnému stavu aj z dôvodu, že rástol v ceste plánovaného
chodníka, v tesnej blízkosti plotu parku. Takže nič nestojí v ceste aby chodník mohol byť
realizovaný, ale skôr ako strom bol vyrúbaný nebolo možné stavbu realizovať.
Starostka ďalej požiadala poslancov, aby tento bod brali na vedomie.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 5 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo pred tromi týždňami, dňa 04.06.2020.
Okrem administratívnych záležitostí úradu starostka sa venovala rozpracovaným projektovým
žiadostiam o dotáciu:
Predbežný návrh projektu zberného dvora je pripravený na konzultáciu. Nakoľko na
pracovnom stretnutí poslancov návrh nebolo možné prekonzultovať, v rámci bodu rôzneho
bude možnosť sa k nemu vyjadriť.
Tento rok znovu sme sa zaregistrovali do grantového programu EÚ bezplatné WIFI pre
občanov EÚ. Výsledky vyhodnotenia žiadostí k dnešnému dňu nie sú známe.
Obec
sa zapojila do výzvy EÚ na zmiernenie dopadov korovírusu, ktorú zastrešuje podpredsedníčka
vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Projekt má názov: miestna
tradičná gastronómia, nadväzuje na dlhoročne usporiadanú akciu Chute Jánošovej záhrady.
Dotáciu požadujeme na nákup pecí, stolov a lavíc a na organizáciu verejného podujatia.
Vo veci výstavby požiarnej zbrojnice sme pokročili v otázke plynovej prípojky potravín
Betty, ktorá zabraňuje vo výstavbe požiarnej zbrojnice. Po telefonickej konzultácii SPP
a osobnej konzultácii spoločnosťou TIM IS Dunajská Streda už istotou vieme, že prípojka je
majetkom SPP. V prípade vybudovania novej prípojky - nová sa zamení starou prípojkou. Na
zajtra je dohodnuté stretnutie s projektantom, k projekcii budeme musieť požiadať SPP
o vyjadrenie zmeny podmienok pripojenia.
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Vo veci dopravného projektu starostka informovala, že sa uskutočnilo stretnutie
s pánom Sekerkom, ktorý obci doručil cenovú ponuku na vypracovanie projektovej
dokumentácie cestnej siete – pasport miestnych komunikácií v cene 1390 eur, pasportu
a projektu dopravného značenia v cene 1390.- Eur, vypracovania projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie a realizáciu stavby obojstrannej zálivovej zastávky linkového autobusu
vrátane priechodu pre chodcov cez cestu III/1382 v cene 2194.-eur. Na vypracovanie
dopravného projektu bola oslovená ďalšia projektová kancelária. Stretnutie s predstaviteľom
spoločnosti je naplánované na budúci týždeň.
V súvislosti pandémiou koronavírusu sa venovala obnoveniu prevádzky materskej
školy a školskej jedálne. Pred otvorením prevádzky bolo potrebné prepracovať prevádzkové
poriadky týchto zariadení (zapracovať do nich podmienky fungovania prevádzky stanovené
štátnymi orgánmi). Počas prípravy prevádzky na otvorenie bola v materskej škole vykonaná
kontrola RÚVZ, tak isto v školskej jedálni. Boli prijaté dve upratovačky, ktoré dezinfekciu
priestorov MŠ vykonávajú v doobedňajších hodinách. Prevádzka bola obnovená od
15.06.2020. Uviedla, že v posledných dňoch v celoštátnom meradle zaznamenávame zvýšenie
počtu nakazených, z uvedeného dôvodu treba byť naďalej obozretní a opatrní.
Obec požiadala Okresný úrad Trnava, odb. životné prostredie o udelenie súhlasu
na ošetrovanie CHS Platany v Blatnej na Ostrove. Bude sa jednať o základný zdravotný rez
a čiastočný redukčný rez pri ktorom sa orežú mŕtve a odumierajúce konáre. V rámci týchto
prác sa vykoná aj statický prieskum kmeňa a koruny, na základe ktorého sa rozhodne o
ďalšom postupe údržby. Nakoľko ide o chránené stromy tieto práce môže vykonať iba
certifikovaný arborista.
V budove športu na miestnom futbalovom ihrisku sme zahájili údržbárske práce. Pôvodne
sme mali v pláne uskutočniť maľbu vnútorných priestorov. Práce sme riadne ani nezačali a už
sme natrafili na mnoho problémov, ktoré je neodkladné odstrániť. Miestnosti sprchy sú
v havarijnom stave – dlaždice na stene visia vo vzduchu, stačí zabuchnúť do steny a odpadne
celá strana dlaždíc. Problém sme mali aj s odtokom odpadovej vody, ktorá odtekala pod
budovu, nie do žumpy, dôsledku čoho sú steny veľkej miestnosti vlhké. Stav bol konzultovaný
s predsedom stavebnej komisie Gajdácsom. Za bezplatnej pomoci vodárenskej spoločnosti sa
nám podarilo nájsť chybu odtoku, voda už odteká do žumpy, avšak bude potrebné vybudovať
čistiacu šachtu pri budove, taktiež poriadne zabezpečiť kryt žumpy. Za účelom odstránenia
havarijného stavu dvoch miestností sprchy bola vyžiadaná cenová ponuka na rekonštrukciu
týchto miestností. Na všetky tieto práce máme iba jeden mesiac, v auguste sa začína nová
futbalová sezóna.
Starostka sa poďakovala DHZ v zostave: Ján Méry st., Gejza Mayer, Kristian Matok,
občanovi Robert Kalina za práce vykonané dňa 13.06.2020 na odstránení stromu z miestnej
komunikácie. Drevina bola chorá, spadla z pozemku pána Štefáka na miestnu komunikáciu
smerom na Trnávku.
Ďalšie poďakovanie patrí tiež členom DHZ – Ján Méry st. aj mladší, Eva Mériová, Juraj
Sárosfai, za záchranné práce dňa 20.06.2020 v rodinnom dome u Melissy Ibolyovej a Csilla
Hamarovej. Po viacdňových lejakoch voda sa dostala do priestorov rodinných domov, ktorú
bolo treba odsávať.
Za nové hracie zostavy spoločného dvora materskej školy a základnej školy patrí
poďakovanie projektu OZ Inovare a osobám, ktorý za projekt hlasovali a vďaka ich hlasom sa
projekt stal úspešným a rodičovskému združeniu materskej školy.
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Rozprava: Poslanec Csaba Mayer informoval starostku, že nedostal pozvánku na pracovné
stretnutie.
Poslanci správu o činnosti starostky brali na vedomie v pomere za 5/ proti 0/zdržal
sa 0.

Bod č. 4
Záverečný účet obce Blatná na Ostrove za rok 2019
Tento bod predkladala starostka. Informovala, že záverečný účet prezentuje výsledky
rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované
dosiahnuté hospodárske výsledky obce. Starostka podrobne prezentovala výsledky za rok 2019:
plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo vo výške 538 722 eur, čo je 94,66 % plnenie, na
výdavkovej časti bolo vo výške 439 429 eur, čo je 77,21 % plnenie.
Prebytok rozpočtu v sume 102 241,30 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vysporiadaní zostatku
finančných operácií v sume 2 947 Eur a po úprave o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa
osobitných predpisov v sume 35 981,60 Eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2001 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 2 947,06 EUR bol vysporiadaný z prebytku rozpočtu.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku na Rekonštrukciu strechy ZŠ – havarijný stav
v sume 35 000,00 EUR.
b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky školského stravovania na
stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 982 EUR.
Na základe uvedených skutočností starostka navrhla skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2019 vo výške 63 312,64 EUR t. j. 100% z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Starostka obce informovala o vývoji dlhu obce, výška nezaplateného úveru k 31.12.2019 je
81 842,89 eur.
K návrhu záverečného účtu za rok 2019 sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce. Navrhla
celoročné hospodárenie obce Blatná na Ostrove za rozpočtový rok 2019 schváliť bez výhrad.
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Rozprava: Poslanec Ing. Mátyás Sallay sa opýtal o aký úver ide, k čomu dostal odpoveď, že
ide o starý dlhodobý úver prijatý v roku 2006, ktorý obec spláca. Milan Trúsik odporúča
usporiadať vyúčtovanie oproti iným subjektom – štátu, TTSK aj dotácií poskytnutých obcou,
k čomu hlavná kontrolórka dodala, že nemala prehľad o tom v akej miere boli čerpané dotácie
a je názoru, že by bola potrebná prehľadnejšia spätná väzba.
Poslanec Csaba Mayer sa opýtal, prečo nemôže byť suma rezervného fondu zaradená hneď do
rozpočtu, k čomu starostka uviedla, že postup zaradenia je stanovený zákonom.
Kontrolórka podala informáciu, že v roku 2020 sú výnimky, ktoré sa týkajú aj rozpočtu
a rezervný fond sa môže použiť tak na kapitálové ako aj na rôzne bežné výdavky obce, ale iba
do konca roka. Upresnila sumu rezervného fondu: 63.312,64 Eur.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
B/ schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
2. Tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 63 312,64 eur
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 5
Schválenie úveru na zabezpečenie financovania kúpy nehnuteľností v k.ú.
Blatná na Ostrove uvedených na LV č. 132
Starostka obce predložila návrh na schválenie úveru v celkovej sume 30 000.- eur na
zabezpečenie úhrady kúpnej ceny nehnuteľností uvedených na LV č. 132 (pozemok p.č. 333/3
o výmere 678 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a stavba s. č. 164 na parcele č.
333/3, druh stavby: dom). Na základe celkovej analýzy indikatívnej ponuky odporúčala
schváliť úver od Prima banky Slovensko a. s., Navrhla splatnosť úveru 5 rokov odo dňa
podpísania úverovej dokumentácie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce:
Hlavná kontrolórka informovala, že miera zadlženosti obce je upravený zákonom
o rozpočtových pravidlách samosprávy. Celková suma dlhu obce nemôže prekročiť 60 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Po prijatí úveru celková
suma dlhu obce dosiahne 21,89 %. Na základe údajov, ktoré mala k dispozícii sa vyjadrila, že
podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.Z. budú v prípade prijatia úveru
dodržané.
Starostka predložila na schválenie návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje prijatie úveru vo výške 30 000.- Eur
od Prima Banky Slovensko, a. s., Hodžova 11, Bratislava, podľa indikatívnej ponuky
financovania pre obce Blatná na Ostrove z 6/2020, na zabezpečenie financovania kúpy
nehnuteľností v k. ú. Blatná na Ostrove uvedených na LV č. 132. Splatnosť úveru do 5 rokov
odo dňa podpísania úverovej dokumentácie.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
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Bod č. 6
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Monika Mészárosová predložila v súlade s ust. § 18f ods. 1
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecnému
zastupiteľstvu v Blatnej na Ostrove plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Návrh plánu
obsahuje dve kontrolné činnosti na druhý polrok 2020.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky poslanci schválili v pomere: za 5 /
proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 7
Rozpočet obce na rok 2020
Starostka obce informovala, že obec nemá schválený rozpočet na rok 2020, funguje
v rozpočtovom provizóriu. V tomto roku prekladá druhý návrh rozpočtu. Navrhovaný rozpočet
vychádza z prognózy vývoja verejných financií, ktorá bola zverejnená v máji na stránke
ministerstva financií. Uvedená prognóza z dôvodu trvania pandémie COVID-19 počíta
poklesom samospráv z výnosu daní fyzických osôb. Miera poklesu stanovená nebola, starostka
odhaduje pokles o 20-25 % príjmov z výnosu daní fyzických osôb.
V časti kapitálových príjmov obec nepočíta príjmom, v časti príjmov daní z nehnuteľností sa
predpokladá vyšší príjem na položke poplatok za komunálny odpad, v časti príjmových
finančných operácií počítame s použitím rezervného fondu na kapitálové výdavky obce.
V návrhu rozpočtu, v časti bežné výdavky, správa obce sú zahrnuté výdavky na zvýšenie počtu
zamestnanca obecného úradu na 4 hodiny, čo je nevyhnutné za účelom zabezpečenia
výkonných činností úradu. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový. Kapitálový rozpočet je
schodkový – navrhnutý schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a rozdielu príjmov
a výdavkov finančných operácií, výsledok hospodárenia obce je 748 eur.
Rozprava: Poslanec Milan Trúsik sa opýtal na dôvod výšky investície do prestavby požiarnej
zbrojnice, či sa musí na rok 2020 už zahrnúť do rozpočtu celá suma 48.000,00 Eur. Starostka
k tomu uviedla, že po vybavení všetkých úradných záležitostí je pláne začať s výstavbou na
jeseň. Podľa poslanca Milana Trúsika je táto suma prehnaná a súhlasí s návrhom poslankyne
Eriky Szalayovej, aby sa na tento účel využila suma rezervného fondu v celkovej výške
28.478,00 Eur, nakoľko bola k tomuto projektu žiadaná aj dotácia vo výške 30.000,00 Eur.
Starostka s použitím rezervného fondu na výstavbu požiarnej zbrojnice súhlasila.
Poznamenala, že finančné prostriedky vyžaduje aj rekonštrukcia budovy v športovom areáli,
kde sa vyskytli neočakávané problémy, ktoré treba nevyhnutne odstrániť (napr. spojovacia
chodba, odpadová šachta, zadné dvere budovy a schody, sprchy, kohútiky, maľovanie interiéru
a lavíc šatne, nové dlaždice a obloženie sprchy). Ďalej je potrebné vyčleniť finančné
prostriedky na odstránenie havarijného stavu plotu pri materskej škole. Je to cca. 96 metrový
úsek betónového plotu vo výške cca. 2m. Zvyšné použiteľné panely by boli použité na opravu
betónového plotu medzi obecným parkom a cintorínom.
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Poslanec Milan Trúsik prezentoval názor, že neodporúča prijať na obecný úrad novú
pracovnú silu, taktiež si myslí, že dôchodcovia sú riziková skupina a preto navrhuje aby sa
neorganizoval deň dôchodcov, a namiesto toho dôchodcovia dostali nákupnú poukážku.
Navrhol nasledovné pozmeňujúce návrhy:
1. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 01. Výdavky verejnej správy, 01.1.1.0.
Správa obce, Položka 611 Tarifný plat, príplatky k TP znížiť z 82 500 Eur na 77 670.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
2. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 01. Výdavky verejnej správy, 01.1.1.0.
Správa obce, Položka 620-625 Poistné a príspevky do ZP a SP znížiť z 30 100.- Eur
na 28 415.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
3. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Chute Jánošovej záhrady:
znížiť z 2 800,00 Eur na 1 500.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
4. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – ostatné akcie: znížiť z
1 300.- na 500.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
5. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre
TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 4 000.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
6. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre
Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1 025.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
7. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre
Rímsko-katolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 1 000.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
8. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 06. 10.2.0 Sociálne zabezpečenie –

dôchodcovia, Položka 633 006 Deň dôchodcov znížiť z 2 000.- Eur na 0.- Eur a
Položka 634 004 Výlet dôchodcov znížiť z 1200.- Eur na 0.- Eur, a do rozpočtu
zaradiť Položku 642 014 Nákupná poukážka pre dôchodcov vo výške 3 200.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
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Poslankyňa Erika Szalayová navrhla nasledovné pozmeňujúce návrhy:
9. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 06. Bývanie a občianska vybavenosť 06.2.0
Rozvoj obcí a verejná zeleň, Položka 635 004 Údržba kosačky, prevádzkových strojov
znížiť z 5 000.- Eur na 4 000.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
10.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 09. Vzdelávanie-školské zariadenia,
Materská škola, Položka 637 004 Všeobecné služby zvýšiť z 300.- Eur na 3 000.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
11. Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0.0. Požiarna ochrana, Položka

717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice znížiť z 48 000.- Eur na 30 000.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
Starostka obce navrhla tieto pozmeňujúce návrhy:
12. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,

08.1.0. Športové služby, Položka 635 006 Údržba budovy, terénu zvýšiť z 2 500.- Eur na
10 500.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
13. Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 09.12.1 Základná škola, Položka

717 002 Rekonštrukcia oplotenia ZŠ zvýšiť z 1 000.- Eur na 7 528.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.
Svoje stanovisko k návrhu rozpočtu prezentovala hlavná kontrolórka obce:
Uviedla, že pri spracúvaní návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu boli
zákonné podmienky ustanovené právnymi predpismi rešpektované. Na základe uvedeného
odporúčala obecnému zastupiteľstvu rozpočtový rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet na
roky 2021-2022 navrhla zobrať na vedomie.
Pristúpilo sa k schváleniu uznesenia. Starostka obce predložila na schválenie návrh uznesenia
v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 28 478.- Eur, z toho:
- 8000.- eur na úhradu bežných výdavkov obce počas mimoriadnej situácie, podľa ustanovenia
§ 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a použitie
rezervného fondu
- vo výške 13 128.- eur na kapitálové výdavky: na rekonštrukciu verejného osvetlenia 600.eur, na rekonštrukciu oplotenia ZŠ vo výške 7528.- eur a na rekonštrukciu strechy ZŠ vo výške
5 000.- eur
- vo výške 7350.- eur na výdavkové finančné operácie, položka: splácanie istiny z bankových
úverov
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B/ schvaľuje
V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
C/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
D/ schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2020 so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi (uvedené v bodoch
č. 1-13 hore)
E/ berie na vedomie
Rozpočet na roky 2021-2022
Poslanci uznesenie schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 8
Žiadosti občanov a organizácií
Starostka znovu predložila na rokovanie žiadosť o kúpu pozemku pri bytovom dome č.
222, žiadatelia: Eva Kristeková, Achác Nagy a Alžbeta Nagyová, časť pozemku p.č. 20/3, LV
č. 261. Uviedla, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04.06.2020 sa nerozhodlo o tejto
žiadosti. Bolo prijaté uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo uložilo komisii stavebníctva,
predložiť stanovisko k odpredaji pozemkov okolo bytových domoch v Blatnej na Ostrove.
Žiadatelia reflektujú o kúpu pozemkov, starostka obce odpredaj pozemkov nepodporuje.
Vyslovila, že podporuje iné riešenia ako napr. prenájom pozemku spoločenstvu bytovky,
prípadne iné možnosti podľa návrhu komisie stavebníctva. Navrhla žiadosti nevyhovieť.
Rozprava:
Poslanec Milan Trúsik navrhol pozemok dať do prenájmu.
Starostka uviedla, že na tomto zasadnutí rokujeme o žiadosti, ktorej predmetom je nákup
pozemku. Prenájom pozemku toho času je neaktuálny. Vystúpila žiadateľka Eva Kristeková,
ktorá uviedla, že nebola reč o novej žiadosti, vec nechcú naťahovať, pozemok chcú oplotiť.
Poslanec Csaba Mayer uviedol, že žiadosť je možné prerokovať aj na základe ústnej dohody.
Starostka reagovala na predchádzajúce vystúpenia: Rokuje sa o obecnom majetku, nakladanie
s ním upravuje zákon o majetku obcí. Ústna dohoda pri obecnom majetku nie je možná, žiadosť
nie je možné ústne podať na obecnom zastupiteľstve. Podáva sa písomne na obecnom úrade. O
prenájme majetku je možné rokovať ak bude nová žiadosť, ktorej predmetom je prenájom
pozemku. Navrhla problém riešiť komplexne a rovnakými kritériami pre všetkých záujemcov.
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Predložila na schválenie návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ neschvaľuje
zámer predaja časti pozemku p.č. 20/3, LV 261 pre žiadateľov Eva Kristeková, Alžbeta
Nagyová, Achác Nagy Blatná na Ostrove č. 222
B/ schvaľuje
Zámer prenájmu pozemkov za bytovými domami Blatná na Ostrove č. 222, 223, 360, 361
Poslanci uznesenie schválili v pomere v pomere za 5/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 9
Pripomienky občanov – Rôzne
Ako prvý požiadal slovo Ing. Mátyás Sallay, ktorý starostke oznámil, že na základe jej
požiadavky členovia futbalového mužstva zbúrajú chodbu budovy športu. Spoločná brigáda
bude 4. júla 2020, v sobotu. Žiadal zabezpečiť kontajner na stavebný odpad. Tiež sa opýtal, či
sa neuvažuje o predĺžení prevádzky materskej školy do konca júla, na čo starostka odpovedala,
že kvôli nečerpaným dovolenkám pedagogických zamestnancov počas mimoriadnej situácie
(pandémia COVID-19) je to nemožné.
Z dôvodu, že medzi prítomnými občanmi odzneli poznámky na chýbajúcu autobusovú
zastávku, poslanec Csaba Mayer navrhol obcou vyrobený prístrešok pre autobusovú zastávku
umiestniť na verejné priestranstvo pred Espressom. Starostka s poľutovaním oznámila, že nie
je možné len tak umiestňovať objekty, k tomu treba mať legálne povolenie. Na otázku Valérie
Lelkesovej odpovedala, že zastávka od potravín Szilárd bola odstránená z dôvodu žiadosti
SAD Dunajská Streda, pretože podľa cestovného poriadku tam nemajú zastávku. Poslanec Ing.
Sallay navrhol nájsť dočasné riešenie, zatiaľ nemá nápad kam umiestniť.
Ďalšia otázka odznela od Soni Violovej, ktorá vlastní nehnuteľnosť v obci a ktorej syn a vnuk
sa prechodne zdržiavajú v obci, prečo nebol jej vnuk prijatý do miestnej materskej školy, keď
starostka to jej synovi predbežne sľúbila. Starostka odpovedala, že otca dieťaťa informovala,
že do materskej školy prijímajú iba deti s trvalým pobytom Blatná na Ostrove, v prípade, že
matka s dieťaťom sa prihlásia na trvalý pobyt obci a bude voľné miesto, dieťa bude prijaté do
materskej školy. Keďže sa to nestalo do dňa vydania rozhodnutia riaditeľkou školy, dieťa
nebolo do prijaté materskej školy.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
Overovatelia:
Erika Szalayová
Ing. Mátyás Sallay
Zapísala Monika Czetli, dňa 08.07.2020
Počet príloh: 101 strán, Pozvánka doručená e-mailom
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 25.06.2020
1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 16/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa: Monika Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Erika Szalayová a Mátyás Sallay
B/ s c h v a ľ u j e
- Program rokovania
Uznesenie č. 17/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 18/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 19/OZ/2020
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 2019
B/ s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
2. Tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 63 312,64 eur
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Uznesenie č. 20/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
prijatie úveru vo výške 30 000.- Eur od Prima Banky Slovensko, a. s., Hodžova 11, Bratislava,
podľa indikatívnej ponuky financovania pre obce Blatná na Ostrove z 6/2020, na zabezpečenie
financovania kúpy nehnuteľností v k. ú. Blatná na Ostrove uvedených na LV č. 132. Splatnosť
úveru do 5 rokov odo dňa podpísania úverovej dokumentácie.
Uznesenie č. 21/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Uznesenie č. 22/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 28 478.- Eur, z toho:
- 8000.- eur na úhradu bežných výdavkov obce počas mimoriadnej situácie, podľa ustanovenia
§ 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a použitie
rezervného fondu
- vo výške 13 128.- eur na kapitálové výdavky: na rekonštrukciu verejného osvetlenia 600.eur, na rekonštrukciu oplotenia ZŠ vo výške 7528.- eur a na rekonštrukciu strechy ZŠ vo výške
5 000.- eur
- vo výške 7350.- eur na výdavkové finančné operácie, položka: splácanie istiny z bankových
úverov
B/ schvaľuje
V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
C/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
D/ schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2020 s nasledovnými schválenými pozmeňujúcimi návrhmi:
1. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 01. Výdavky verejnej správy, 01.1.1.0.
Správa obce, Položka 611 Tarifný plat, príplatky k TP znížiť z 82 500 Eur na 77 670.- Eur
2.Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 01. Výdavky verejnej správy, 01.1.1.0.
Správa obce, Položka 620-625 Poistné a príspevky do ZP a SP znížiť z 30 100.- Eur na 28
415.- Eur
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3.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Chute Jánošovej záhrady:
znížiť z 2 800,00 Eur na 1 500.- Eur
4.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – ostatné akcie: znížiť z
1 300.- na 500.- Eur
5.
Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre TJ
Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 4 000.- Eur
6.
Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre
Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1 025.- Eur
7.
Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre
Rímsko-katolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 1 000.- Eur
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 06. 10.2.0 Sociálne zabezpečenie –
dôchodcovia, Položka 633 006 Deň dôchodcov znížiť z 2 000.- Eur na 0.- Eur a Položka 634
004 Výlet dôchodcov znížiť z 1200.- Eur na 0.- Eur, a do rozpočtu zaradiť Položku 642 014
Nákupná poukážka pre dôchodcov vo výške 3 200.- Eur
8.

9.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 06. Bývanie a občianska vybavenosť
06.2.0 Rozvoj obcí a verejná zeleň, Položka 635 004 Údržba kosačky, prevádzkových strojov
znížiť z 5 000.- Eur na 4 000.- Eur
10.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 09. Vzdelávanie-školské zariadenia,
Materská škola, Položka 637 004 Všeobecné služby zvýšiť z 300.- Eur na 3 000.- Eur
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0.0. Požiarna ochrana,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice znížiť z 48 000.- Eur na 30 000.Eur
11.

Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.1.0. Športové služby, Položka 635 006 Údržba budovy, terénu zvýšiť z 2 500.- Eur na
10 500.- Eur
12.

Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 09.12.1 Základná škola, Položka
717 002 Rekonštrukcia oplotenia ZŠ zvýšiť z 1 000.- Eur na 7 528.- Eur
13.

E/ berie na vedomie
Rozpočet na roky 2021-2022
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Uznesenie č. 23/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
zámer predaja časti pozemku p.č. 20/3, LV 261 pre žiadateľov Eva Kristeková, Alžbeta
Nagyová, Achác Nagy Blatná na Ostrove č. 222
B/ s c h v a ľ u j e
zámer prenájmu pozemkov za bytovými domami Blatná na Ostrove č. 222, 223, 360, 361

V Blatnej na Ostrove, dňa 03.07.2020

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 25.06.2020
Uznesenie č. 16/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa: Monika Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Erika Szalayová a Mátyás Sallay
B/ s c h v a ľ u j e
- Program rokovania
Uznesenie č. 17/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 18/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 19/OZ/2020
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 2019
B/ s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
2. Tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 63 312,64 eur
Uznesenie č. 20/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
prijatie úveru vo výške 30 000.- Eur od Prima Banky Slovensko, a. s., Hodžova 11, Bratislava,
podľa indikatívnej ponuky financovania pre obce Blatná na Ostrove z 6/2020, na zabezpečenie
financovania kúpy nehnuteľností v k. ú. Blatná na Ostrove uvedených na LV č. 132. Splatnosť
úveru do 5 rokov odo dňa podpísania úverovej dokumentácie.
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Uznesenie č. 21/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Uznesenie č. 22/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 28 478.- Eur, z toho:
- 8000.- eur na úhradu bežných výdavkov obce počas mimoriadnej situácie, podľa ustanovenia
§ 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a použitie
rezervného fondu
- vo výške 13 128.- eur na kapitálové výdavky: na rekonštrukciu verejného osvetlenia 600.eur, na rekonštrukciu oplotenia ZŠ vo výške 7528.- eur a na rekonštrukciu strechy ZŠ vo výške
5 000.- eur
- vo výške 7350.- eur na výdavkové finančné operácie, položka: splácanie istiny z bankových
úverov
B/ schvaľuje
V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
C/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
D/ schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2020 so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi:
1. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 01. Výdavky verejnej správy, 01.1.1.0.
Správa obce, Položka 611 Tarifný plat, príplatky k TP znížiť z 82 500 Eur na 77 670.- Eur
2.Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 01. Výdavky verejnej správy, 01.1.1.0.
Správa obce, Položka 620-625 Poistné a príspevky do ZP a SP znížiť z 30 100.- Eur na 28
415.- Eur
3.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Chute Jánošovej záhrady:
znížiť z 2 800,00 Eur na 1 500.- Eur
4.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – ostatné akcie: znížiť z
1 300.- na 500.- Eur
5.
Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre TJ
Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 4 000.- Eur
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6.
Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre
Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1 025.- Eur
7.
Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre
Rímsko-katolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 1 000.- Eur
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 06. 10.2.0 Sociálne zabezpečenie –
dôchodcovia, Položka 633 006 Deň dôchodcov znížiť z 2 000.- Eur na 0.- Eur a Položka 634
004 Výlet dôchodcov znížiť z 1200.- Eur na 0.- Eur, a do rozpočtu zaradiť Položku 642 014
Nákupná poukážka pre dôchodcov vo výške 3 200.- Eur
8.

9.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 06. Bývanie a občianska vybavenosť
06.2.0 Rozvoj obcí a verejná zeleň, Položka 635 004 Údržba kosačky, prevádzkových strojov
znížiť z 5 000.- Eur na 4 000.- Eur
10.
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 09. Vzdelávanie-školské zariadenia,
Materská škola, Položka 637 004 Všeobecné služby zvýšiť z 300.- Eur na 3 000.- Eur
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0.0. Požiarna ochrana,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice znížiť z 48 000.- Eur na 30 000.Eur
11.

Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.1.0. Športové služby, Položka 635 006 Údržba budovy, terénu zvýšiť z 2 500.- Eur na
10 500.- Eur
12.

Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 09.12.1 Základná škola, Položka
717 002 Rekonštrukcia oplotenia ZŠ zvýšiť z 1 000.- Eur na 7 528.- Eur
13.

E/ berie na vedomie
Rozpočet na roky 2021-2022
Uznesenie č. 23/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
zámer predaja časti pozemku p.č. 20/3, LV 261 pre žiadateľov Eva Kristeková, Alžbeta
Nagyová, Achác Nagy Blatná na Ostrove č. 222
B/ s c h v a ľ u j e
zámer prenájmu pozemkov za bytovými domami Blatná na Ostrove č. 222, 223, 360, 361
V Blatnej na Ostrove, dňa 03.07.2020
Mgr. Terézia Földváry, starostka obce
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