Zápisnica č. 5/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 24.10.2022
na Obecnom úrade Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce Mgr. Terézia Földváry, poslanci obecného zastupiteľstva Erika Szalayová, Ing. Mátyás Sallay, Gejza Mayer, František Gajdács, Milan
Trúsik, Csaba Mayer.

Počet obyvateľov: 9

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 6 poslancov, t.j.
je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Moniku
Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Františeka Gajdácsa a Gejzu Mayera.
Oboznámila prítomných s programom rokovania.
Program
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti starostu obce
Správa hlavného kontrolóra o kontrole zverejnenia zápisníc a plnenie uznesení
obecného zastupiteľstva za obdobie 2021-2022
5. Náhrada platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022
6. 1. zmena rozpočtu obce na rok 2022
7. Zámer prenájmu majetku obce pri bytových domoch
8. Žiadosti občanov a organizácií
9. Pripomienky občanov – Rôzne
Starostka navrhla z programu rokovania vynechať bod č. 4 z dôvodu, že správa hlavného
kontrolóra obce do konania zasadnutia obce nebola predložená.
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 6/ proti 0 / zdržal sa 0.
1.
2.
3.
4.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva neboli obecnému úradu uložené žiadne úlohy.
Poslanci brali na vedomie v pomere za 6/ proti 0 / zdržal sa 0.
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Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Starostka obce správu o svojej činnosti podala od 30.06.2022.
Najprv informovala o podaných žiadostiach o dotáciu a o prebiehajúcich projektoch:
Zabezpečila vypísanie verejného obstarávania na zákazku rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
Informovala, že prvá súťaž nebola úspešná, nakoľko do súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca
a jeho ponuka bola vyššia, ako pravdepodobná hodnota zákazky. Verejné obstarávanie bolo
vyhlásené druhýkrát, prihlásilo sa 6 záujemcov. Najnižšiu ponuku ponúkol Last s.r.o.
Víťazným uchádzačom bola podpísaná dodávateľská zmluva. Samotná stavba bola zahájená
v septembri 2022.
Informovala o projektovej žiadosti obce s názvom „Modernizácia športoviska a detského
ihriska Blatná na Ostrove – nákup vonkajších fitnes strojov a herných prvkov“. Po
administratívnej kontrole MAS Agroprameň práve teraz prebieha kontrola PPA Bratislava.
Obec bola požiadaná na predloženie kompletnej agendy verejného obstarávania.
Starostka sa venovala vypracovaniu projektovej žiadosti na výmenu a doplnenie dopravných
značiek v obci, žiadosť o nenávratnú dotáciu v rámci IROP. Vybavila povolenie na zákazku,
zabezpečila verejné obstarávanie. O víťaznej cenovej ponuke informovala poslancov, nakoľko
od nej odvíja spoluúčasť projektu, ktorú poslanci obecného zastupiteľstva schválili.
Projektová žiadosť bola podaná v termíne, koncom mesiaca júl. Odvtedy prebehla kontrola
MAS Agroprameň.
Vypracovaný návrh zmeny územného plánu bol spracovateľom predložený obecnému úradu
dňa 17.08.2022. Návrh dokumentu bol zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
dokument pripomienkovali. Starostka obce preštudovala celý dokument, a keďže k nemu
mala viac poznámok, tieto osobne prerokovala so spracovateľom dokumentu. Na základe
všetkých návrhov na opravu, obecnému úradu dňa 13.10.2022 bol dodaný opravený výkres
a dňa 20.10.2022 textová časť.
Ďalej starostka informovala prítomných, že písomnou žiadosťou požiadala SPP Distribúciu
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybavenie detského ihriska. Konkrétne
ide o vyhotovenie pieskoviska, nákup 2 smetných nádob -tvar medveď a žaba a informačnej
tabule.
V obci bola vykonaná kontrola štátnych orgánov na agendu matriky, civilnej ochrany a
evidenciu obyvateľstva.
Cez letné prázdniny sa venovala príprave našich vzdelávacích inštitúcií na nový školský rok.
Informovala, že dňa 21.7.2022 v obci sa konal informačný deň spoločnosti SPP, v súvislosti
skúšobným projektom H2O Pilot. Na obecnom úrade prijímala pracovné delegácie firiem zo
Slovenska a zo zahraničia, ktoré sa zaujímali o naše skúsenosti so zavedením projektu,
informovanosťou občanov, odozvy občanov a odborné skúsenosti spoločnosti SPP
Distribúcia.
V súvislosti so skúšobným projektom SPP Distribúcia v auguste 2022, v kultúrnom dome
našej obce sa konal mediálny deň, na ktorom sa zúčastnili médiá – TV, novinári. Projekt bol
prezentovaný od zahájenia až do konca, následne prebehli vstupy z jednotlivých miest
projektu. Generálny riaditeľ podniku poďakoval obci Blatná na Ostrove za výbornú
spoluprácu počas projektu, ako aj za organizačné zabezpečenie mediálneho dňa
a občerstvenia.
Dňa 6.8.2022 sa uskutočnilo kultúrne podujatie „X. Chute Jánošovej záhrady – súťaž vo
varení kotlíkových jedál“. Starostka informovala, že celkové výdavky podujatia činili
7 817,76 eur, ale z obecného rozpočtu na tento účel čerpala iba 2120 eur. Hlavným
sponzorom podujatia bola spoločnosť SPP Distribúcia, ktorá podujatie podporila sumou
2 000,00 eur. Celkovo starostka od sponzorov zabezpečila 5 040,00 eur.
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Program podujatia bol zostavený tak, aby sa v ňom našla každá veková kategória – boli
atrakcie pre deti, kultúrny program, večerná zábava. Počas histórie tejto akcie najviac
družstiev vo varení sa zúčastnilo v roku 2022, bolo ich celkom 18. Poctili nás návštevou
partnerská obec Mezőtúr, ale aj obec Sárhida zo zahraničia. Na záver starostka poďakovala
občanom, ktorí v organizovaní a zabezpečovaní podujatia poskytli pomoc – prácou, vecnými
darmi, zabezpečením programu, tombolou alebo finančným príspevkom. Spoluprácu veľmi
ocenila z dôvodu, že finančné prostriedky schválené v rozpočte obce neumožňovali
poskytovať občanom kultúrne podujatia a iba vďaka tejto pomoci mohli byť realizované.
V termíne od 12.8- 15.8.2022 starostka spolu s deťmi našej obce sa zúčastnila „Stretnutia
partnerských obcí Mezőtúr“. Na stretnutí sa zúčastnilo päť partnerských obcí mesta Mezötúr.
Našu obec reprezentovala starostka a zástupca starostu, Ján Süli, osem detí z našej obce vo
veku od 10 – 18 rokov, pedagogický sprievod – Andrea Molnárová a Ibolya Cseh,
Dňa 21.08.2022 v spolupráci s Csemadokom obec organizovala vysvätenie nového chleba
a požehnanie žatevného venca obce. Tradične sa uskutočnilo v rámci svätej omše v nedeľu.
Žatevný veniec bol odprevadený v sprievode folklórnej skupiny Cimbora, uložený do
dreveného múzea Csemadoku.
Ďalšie podujatie ktoré bolo obcou organizované a o ktorej podala správu je cyklistická túra do
obce Vojka. Uskutočnilo sa 15.09.2022. Zúčastnilo sa na nej 20 dní. Obed navaril Ján Süli,
program vodnej túry na Dunaji zabezpečovala rodina Lajosa Tubu.
Informovala, že priebežne sa venujú príprave volieb do samosprávy obcí a VÚC.
Ďalej informovala o vlámaní do budovy športu obce a do budovy na detskom ihrisku. Tu
poďakovala poslancovi Csabovi Mayerovi, ktorý starostku zastupoval na Obvodnom oddelení
policajného zboru v Šamoríne počas jej neprítomnosti, z dôvodu, že bola odcestovaná.
Poslanci správu o činnosti starostky brali na vedomie v pomere za 6/ proti 0/
zdržal sa 0.

Bod č. 4
Náhrada platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022
Starostka informovala, že v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie, na jej účely sa
primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno
starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho
kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Starostka počet nevyčerpaných
dní odôvodnila pracovnou vyťaženosťou.
Rozprava: Poslanec Ing.Sallay uviedol, že nechápe prečo by malo obecné zastupiteľstvo
rozhodnúť o vyplatení dovolenky starostky a prečo nevyčerpala. Starostka odpovedala, že
dôvod už bol uvedený. Nadväzuje na jej požiadavku o ktorú už dvakrát požiadala, že obecný
úrad potrebuje prijať novú pracovnú silu na funkciu referentky. Referentky obecného úradu
dovolenku čerpali, ona iba pár dní, pretože jej pracovné povinnosti to neumožňovali.
Dovolenka starostu v prípade zvolenia tej istej osoby do nového funkčného obdobia
neprechádza do ďalšieho obdobia jeho funkcie.
Poslanec Trúsik sa opýtal, že keď starostka nemohla čerpať dovolenku kvôli pracovnej
vyťaženosti, aké úsilie vynaložila vo veci hľadania novej pracovnej sily, o ktorej prijatí už
bolo rokované. Starostka uviedla, že nijakú, pretože síce o tejto téme poslanci hovorili, ale do
rozpočtu obce to nepremietli. V rozpočte obce neboli obecným zastupiteľstvom vyčlenené
finančné prostriedky na mzdu pracovnej sily.
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Starostka predložila návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje poskytnutie náhrady platu starostovi
obce za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu maximálne 22 dní.
Poslanci neschválili poskytnutie náhrady platu starostovi v pomere: za 1 – Gejza Mayer
/ proti 3 – Ing. Sallay Mátyás, Erika Szalayová, Milan Trúsik / zdržali sa 2 – Csaba
Mayer, František Gajdács.

Bod č. 5
I. zmena rozpočtu obce za rok 2022
Tento bod predkladala starostka obce. Informovala, že úpravu rozpočtu odôvodňujú
skutočnosti, ktoré v priebehu roka nastali.

Informovala zmenách rozpočtu, ktoré sa prejavia:
➢ V bežnom rozpočte:
- Bežné príjmy: zvýšenie o +42 622.- Eur
- Bežné výdavky: zvýšenie o + 25 591.- Eur
Prebytok bežného rozpočtu je + 25 000,00 Eur.
➢ V kapitálovom rozpočte:
- Kapitálové príjmy: nedošlo k žiadnej zmene
- Kapitálové výdavky: zníženie o – 28 224,00 Eur.
Schodok kapitálového rozpočtu je – 225 799,00 Eur.
➢
-

Vo finančných operáciách:
Príjmové finančné operácie: zníženie o - 27 867,00 Eur
Výdavkové finančné operácie: nedošlo k zmene
Rozdiel finančných operácií je + 218 187,00 Eur

Zvýšenie bežných príjmov nastane predovšetkým príjmom z výnosov dane z príjmov
poukázanej územnej samospráve., príjmov poplatkov za rozvoj, príjmov za pokuty a penále
a iných poplatkov a transferov v rámci verejnej správy. V časti príjmových finančných
operácií dochádza k zníženiu prevodu z rezervného fondu obce.
Na strane bežných výdavkov výrazné zmeny nastali v položkách: výdavky verejnej správy
vo výške + 5 856,00, bezpečnosť a poriadok -1 360,00 eur, rozvoj obcí-verejná zeleň – 1
700,00 eur, športové služby – 1 750,00 eur, detský park + 2 000,00 eur, materská škola
+14 965,00 eur. Na strane kapitálových výdavkov dochádza k zníženiu položky prístavba
a prestavba domu smútku,. Výdavky na rekonštrukciu sociálnych miestností obecného
úradu, rekonštrukcia strechy budovy športu boli presunuté do bežných výdavkov.
Rozprava:
Poslanec Sallay sa opýtal, prečo poslanci nedostali plnenie rozpočtu obce.
Starostka odpovedala: Nie je povinná príloha zmeny rozpočtu. V prípade, že poslanec k svojej
práci ho potreboval, mohol vyžiadať od referentky obecného úradu, ktorá by mu bez
problémov poskytla.
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Poslanec Gajdács sa spýtal, prečo mala bývalá budova SAD zvýšené výdavky na elektrickú
energiu za mesiace január, február, marec 2022.
Starostka odpovedala: Dôvodom je skutočnosť, že v budove bol umiestnený občan našej obce
bez domova, ktorému sa jej nakoniec podarilo zabezpečiť strechu nad hlavou v unimobunke.
Po zodpovedaní otázok a poskytnutí odpovedí prítomní pristúpili k schváleniu uznesenia,
ktoré bolo predložené starostkou obce v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
- I. úpravu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2022 podľa predloženého návrhu
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 6
Zámer prenájmu majetku obce pri bytových domoch
Starostka informoval, že zámer sa predkladá na základe žiadostí občanov o prenájom
pozemkov od Márk Érsek, Xenia Krommerova, Rita Csomorová, Horváth Július a manž.,
Ákos Nagy a manž. a Eva Kristeková, všetci bytom Blatná na Ostrove. Obecný úrad vo veci
zabezpečil vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov a disponuje znaleckým
posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov ( v zmysle § 9a ods. 9) zákona
o majetku obcí). Znalcom stanovená minimálna cena prenájmu je: 2, 924 eur/m2.
Ďalej starostka informovala, že v tejto veci prebehla osobná konzultácia advokátom našej
obce - prítomný boli: starostka a poslanec Gajdács, predseda stavebnej komisie. S pánom
advokátom obce boli konzultované jednotlivé dôvody, ktoré uviedol poslanec Gajdács, aby sa
mohlo použiť stanovenie prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, aby mohla byť cena
nájmu nižšia. Ani jeden z uvedených dôvodov predsedu stavebnej komisie nebolo možné
uznať, ako jasné odôvodnenie výhodnosti riešenia pre obec, ktoré prípad hodného
osobitného zreteľa vyžaduje. Pán poslanec Gejza Mayer požiadal o predloženie stanoviska
legislatívnej komisie obecného zastupiteľstva, komisiou neboli predložené. Na základe
vyjasnenia veci, advokát obce odporúčal postupovať podľa § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí
- minimálnu cenu nájmu navrhol stanoviť na základe znaleckého posudku. Na základe jeho
odporúčania bol vypracovaný návrh zámeru prenájmu majetku obce, ktorý starostka
predložila na schválenie (príloha materiálu zasadnutia obecného zastupiteľstva).
Návrh uznesenia č. 1:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
- Zámer prenechávania majetku obce do prenájmu č. 1/2022 predložený starostkou obce
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Rozprava: Poslanec Milan Trúsik navrhol pri prenájmu predmetného majetku obce navrhol
uplatniť dôvod hodný osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov:
• predmetné pozemky sú pre obec neupotrebiteľné a nachádzajú sa v bezprostrednom
susedstve s nehnuteľnosťami žiadateľov;
• obec z kapacitných dȏvodov dlhodobo nie je schopná kontroly dodržiavania Článku
III. VZN č.1/2016, teda voľného pohybu psov na predmetných pozemkoch a s tým
súvisiace znečistenie týchto pozemkov a znehodnotenie kvality života a bývania v
lokalite pri predmetných pozemkoch;
• obec z kapacitných dȏvodov dlhodobo nedokáže zabezpečiť údržbu predmetných
pozemkov a s tým súvisiace znehodnotenie kvality života a bývania v lokalite pri
predmetných pozemkoch;
• nájomcovia budú zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v
úplnom rozsahu, čím odbremenia už aj tak preťažený obecný rozpočet.
Poslanec Trúsik navrhol zámer č. 1, ktorý predložil na mieste v papierovej forme.
Poslanec Gajdács uviedol, že rozhodnutie obecné zastupiteľstvo v tejto veci odkladá od
6/2020.
Starostka uviedla, že na prijatie uznesenia návrhu č. 2 Milana Trúsika bude potrebná 3/5
väčšina hlasov všetkých poslancov. Podstate tieto dôvody boli advokátom našej obce už
konzultované, podľa nej ich nie je možné uplatniť, ako dôvod hodný osobitného zreteľa
prenájmu pozemkov.
Hlasovanie:
Návrh č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Zámer prenechávania majetku obce do prenájmu č. 1/2022 predložený starostkou obce
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 0 / proti 5 – Sallay, Trúsik, Szalayová, Csaba
Mayer, Gajdács/ zdržal sa 1-Mayer Gejza.
Návrh č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení – Zámer č. 1, predložený poslancom Milanom Trúsikom
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6– Sallay, Trúsik, Szalayová, Csaba Mayer,
Gajdács, Gejza Mayer/proti 0 /zdržal sa 0. Uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
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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.
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Bod č. 8
Rôzne
V rôznom vystúpili:
Poslanec Gajdács: Uviedol, že starostka dňa 13.05.2021 podpísala zmluvu s Prima Bankou
na čerpanie preklenovacieho úveru finančného zabezpečenia rekonštrukcie domu smútku.
Toto je dôkaz toho, že poslanci boli za to, aby stavebné práce rekonštrukcie a prístavby domu
smútku boli realizované. Obec od vtedy čaká na to, kedy dodávateľ nastúpi zahájiť stavebné
práce.
Odpoveď starostky: Tento projekt bol pripravený ešte v minulom volebnom období, jeho
finančné krytie bolo zabezpečené z fondov EÚ. Zostalo ho v tomto volebnom období iba
realizovať. Je pravda, že preklenovací úver bol obecným zastupiteľstvom schválený,
starostkou podpísaný ako uviedol poslanec, ale schválený bol až v 3/2021, na tretí pokus.
Predtým v 8/2019 a v 3/2020 schválený nebol. Zmeškali sme dôležité dva roky, medzitým
ceny stavebných materiálov sa zvýšili.
Poslanec Gejza Mayer: Poslanec Gejza Mayer poďakoval za spoluprácu vo volebnom
období 2018-2022.
Starostka poďakovala prítomným za účasť. Popriala úspešné voľby pre Blatnú na Ostrove
a ukončila zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
Overovatelia:
František Gajdács
Gejza Mayer
Zapísala Monika Czetli, dňa 03.11.2022
Počet príloh: 73 strán, Pozvánka doručená e-mailom
Závery z rokovania
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 24.10.2022
1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 17/OZ/2022
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: František Gajdács, Gejza Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
- Program rokovania (bez bodu č. 4 )
Uznesenie č. 18/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 19/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 20/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- neschvaľuje
poskytnutie náhrady platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu maximálne
22 dní.
Uznesenie č. 21/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
- I. úpravu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2022 podľa predloženého návrhu
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Uznesenie č. 22/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
Zámer prenechávania majetku obce do prenájmu č. 1/2022 predložený starostkou obce
B/ s c h v a ľ u j e
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení – Zámer č. 1, predložený poslancom Milanom Trúsikom
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.

2/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
-------
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 24.10.2022
Uznesenie č. 17/OZ/2022
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: František Gajdács, Gejza Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
- Program rokovania (bez programového bodu č. 4 )
Uznesenie č. 18/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 19/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 20/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- neschvaľuje
poskytnutie náhrady platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu maximálne
22 dní.
Uznesenie č. 21/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
- I. úpravu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2022 podľa predloženého návrhu
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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.
V Blatnej na Ostrove, dňa 03.11.2022.

Mgr. Terézia Földváry, starostka obce
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