Oprava zápisnice č. 5/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 24.10.2022
v zasadačke Obecného úradu Blatná na Ostrove
Oprava zápisnice sa uskutočňuje v bode č. 7 Zápisnice a prílohy zápisnice - Závery z
rokovania zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove.
Pôvodné znenie – bod č. 7, Žiadosti občanov a organizácií:
Žiadosť 1.
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Blatná na Ostrove pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove.
Požadovaná výška dotácie je 11 000,00 eur na rozvoj telovýchovy a športu. Starostka navrhla
žiadosti nevyhovieť z dôvodu, že Obec Blatná na Ostrove v dôsledku enormného zvýšenia
cien energií - elektrickej energie a plynu roku 2022 nedisponuje v bežnom rozpočte voľnými
finančnými prostriedkami na podporu občianskych združení, farnosti.
Predložila návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- neschvaľuje
poskytnutie dotácie pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.
Žiadosť č. 2
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Blatná na Ostrove pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť
Holice. Požadovaná výška dotácie je 10 000,00 eur na stavebnú rekonštrukciu Kaplnky
Najsvätejšej Trojice. Starostka navrhla žiadosti nevyhovieť z dôvodu, že Obec Blatná na
Ostrove v dôsledku enormného zvýšenia cien energií - elektrickej energie a plynu roku 2022
nedisponuje v bežnom rozpočte voľnými finančnými prostriedkami na podporu občianskych
združení, farnosti.
Predložila návrh na uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- neschvaľuje
poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Holice
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.
Žiadosť č. 3
Žiadosť RTP 01, s.r.o., Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu
inžinierskych sietí (v zastúpení Janka Káčeríková). Žiadosť sa týka umiestnenia stavebných
objektov – viď. žiadosť. Starostka navrhla určiť jednorázový poplatok za zriadenie vecného
bremena, vo výške 170.- Euro/bytová jednotka.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- súhlasí
s umiestnením stavebných objektov „SO03 Vodovod, SO04 Splašková kanalizácia, SO05
Káblová prípojka VN 22kV, SO07 Káblový distribučný rozvod NN, SO08 Verejné
osvetlenie“ stavby „Obytná zóna Leander Park Blatná na Ostrove“ na pozemku C KN p. č.
232/12, vedenú na LV 261, stavebníka RTP 01 s.r.o. Záborského 42, 831 01 Bratislav, IČO:
47590 742, ktorá je navrhnutá v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovali projektanti Ong.
Peter Káčerík, Ing. Tomáš Szakál, Ing. Patrik Deák. Jednorázový poplatok za zriadenie
vecného bremena na pozemku C KN p. č. 232/12, vedenú na LV 261 je 170 eur/bytová
jednotka.
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 1 – Csaba Mayer/ proti 2 – Trúsik,
Szalayová/ zdržal sa 3 – Gejza Mayer, Gajdács, Sallay.
Znenie po oprave v zápisnici, Žiadosti občanov a organizácií:
Žiadosť 1.
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Blatná na Ostrove pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove.
Požadovaná výška dotácie je 11 000,00 eur na rozvoj telovýchovy a športu. Starostka navrhla
žiadosti nevyhovieť z dôvodu, že Obec Blatná na Ostrove v dôsledku enormného zvýšenia
cien energií - elektrickej energie a plynu roku 2022 nedisponuje v bežnom rozpočte voľnými
finančnými prostriedkami na podporu občianskych združení, farnosti.
Predložila návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- n e s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Hlasovanie: Za 3-Gajdács, Szalayová, Gejza Mayer/ proti 3- Sallay, Trúsik, Mayer
Csaba/ zdržal sa 0. O žiadosti sa nerozhodlo.
Žiadosť č. 2
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Blatná na Ostrove pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť
Holice. Požadovaná výška dotácie je 10 000,00 eur na stavebnú rekonštrukciu Kaplnky
Najsvätejšej Trojice. Starostka navrhla žiadosti nevyhovieť z dôvodu, že Obec Blatná na
Ostrove v dôsledku enormného zvýšenia cien energií - elektrickej energie a plynu roku 2022
nedisponuje v bežnom rozpočte voľnými finančnými prostriedkami na podporu občianskych
združení, farnosti.
Predložila návrh na uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- n e s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Holice
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5 – Gajdács, Szalayová, Gejza Mayer, Csaba
Mayer, Trúsik/ proti 0/ zdržal sa 1 - Sallay.

Žiadosť č. 3
Žiadosť RTP 01, s.r.o., Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu
inžinierskych sietí (v zastúpení Janka Káčeríková). Žiadosť sa týka umiestnenia stavebných
objektov – viď. žiadosť. Starostka navrhla určiť jednorázový poplatok za zriadenie vecného
bremena, vo výške 170.- Euro/bytová jednotka.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- súhlasí
s umiestnením stavebných objektov „SO03 Vodovod, SO04 Splašková kanalizácia, SO05
Káblová prípojka VN 22kV, SO07 Káblový distribučný rozvod NN, SO08 Verejné
osvetlenie“ stavby „Obytná zóna Leander Park Blatná na Ostrove“ na pozemku C KN p. č.
232/12, vedenú na LV 261, stavebníka RTP 01 s.r.o. Záborského 42, 831 01 Bratislav, IČO:
47590 742, ktorá je navrhnutá v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovali projektanti Ong.
Peter Káčerík, Ing. Tomáš Szakál, Ing. Patrik Deák. Jednorázový poplatok za zriadenie
vecného bremena na pozemku C KN p. č. 232/12, vedenú na LV 261 je 170 eur/bytová
jednotka.
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 1 – Csaba Mayer/ proti 2 – Trúsik,
Szalayová/ zdržal sa 3 – Gejza Mayer, Gajdács, Sallay.

Pôvodné znenie – Závery z rokovania zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 24.10.2022, Uznesenie č. 23/OZ/2022
Uznesenie č. 23/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
1. poskytnutie dotácie pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove
2. poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Holice
B/ n e s ú h l a s í
s umiestnením stavebných objektov „SO03 Vodovod, SO04 Splašková kanalizácia, SO05
Káblová prípojka VN 22kV, SO07 Káblový distribučný rozvod NN, SO08 Verejné
osvetlenie“ stavby „Obytná zóna Leander Park Blatná na Ostrove“ na pozemku C KN p. č.
232/12, vedenú na LV 261, stavebníka RTP 01 s.r.o. Záborského 42, 831 01 Bratislav, IČO:
47590 742, ktorá je navrhnutá v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovali projektanti Ong.
Peter Káčerík, Ing. Tomáš Szakál, Ing. Patrik Deák. Jednorázový poplatok za zriadenie
vecného bremena na pozemku C KN p. č. 232/12, vedenú na LV 261 je 170 eur/bytová
jednotka.

Znenie po oprave - Závery z rokovania zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 24.10.2022, Uznesenie č. 23/OZ/2022
Uznesenie č. 23/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e r o z h o d l o s a
o poskytnutí dotácie pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove
B/ n e s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Holice
C/ n e s ú h l a s í
s umiestnením stavebných objektov „SO03 Vodovod, SO04 Splašková kanalizácia, SO05
Káblová prípojka VN 22kV, SO07 Káblový distribučný rozvod NN, SO08 Verejné
osvetlenie“ stavby „Obytná zóna Leander Park Blatná na Ostrove“ na pozemku C KN p. č.
232/12, vedenú na LV 261, stavebníka RTP 01 s.r.o. Záborského 42, 831 01 Bratislav, IČO:
47590 742, ktorá je navrhnutá v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovali projektanti Ong.
Peter Káčerík, Ing. Tomáš Szakál, Ing. Patrik Deák. Jednorázový poplatok za zriadenie
vecného bremena na pozemku C KN p. č. 232/12, vedenú na LV 261 je 170 eur/bytová
jednotka.
V Blatnej na Ostrove, dňa 04.11.2022.
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce

