Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 16.05.2019
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 18 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie
Bod č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Terézia Földváryová, starostka obce,
privítala prítomných. Skonštatovala, že poslanecký zbor je prítomný v počte 7 poslancov, t.j.
je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Moniku
Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Milana Trúsika a Csabu Mayera. Oboznámila
prítomných s programom rokovania.

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

7.
8.

Program
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti starostu obce
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu
obce Blatná na Ostrove k 31.12.2018
Záverečný účet obce Blatná na Ostrove a rozpočtové hospodárenie za
rok 2018
VZN obce Blatná na Ostrove o určení školského obvodu Základnej školy
s VJM Blatná na Ostrove č. 203, 930 32 – Alapiskola, Sárosfa 203, 930 32
a spoločného školského obvodu základnej školy
I. úprava rozpočtu obce na rok 2019
Pripomienky občanov – Rôzne

Poslanec Milan Trúsik požiadal o doplnenie programu o dva ďalšie body, a to:
9.
Potvrdenie uznesenia č. 16/OZ/2019 bod č.2 Obecného zastupiteľstva zo dňa
15.4.2019
10. Bezodkladné vyvesenie VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce na úradnej tabuli obce
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 6 – Soňa Csibová, Erika Szalayová,
Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik, František Gajdács, Csaba Mayer / proti 1 – Gejza
Mayer / zdržal sa 0.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva neboli obecnému úradu neboli uložené úlohy. Požiadala obecné zastupiteľstvo,
aby brali ňou podanú informáciu 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 naposledy na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 21.02.2019, od toho obdobia starostka sa venovala týmto veciam:
Informácie ohľadne podaných žiadosti o dotáciu:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR na
rekonštrukciu priestorov školskej kuchyne Blatná na Ostrove, vrátane výmeny
zariadenia kuchyne.
2. V rámci výzvy Trnavského samosprávneho kraja na malé projekty: na výlet
dôchodcov, na obecné podujatie s názvom Chute Jánošovej záhrady, a pre podporu
športových aktivít detí materskej školy - na hodiny jogy. Výsledky týchto
projektov sú už známe: výlet dôchodcov bola podporená sumou 500.- Eur, joga pre
najmenších sumou 550.- Eur a Chute Jánošovej záhrady sumou 650.- Eur.
Informovala, že detičky škôlky včera mali prvé cvičenie jogy.
3. Zaregistrovali sme sa priamej výzvy európskej únie – WiFi4EU.
Ďalej informovala, že s prípravou projektovej dokumentácie zberného dvora obec je
vo fáze spracovania zámeru vplyvov pre životné prostredie (EIA). Uskutočnila sa obhliadka
terénu požadované informácie boli spracovateľke odovzdané, čakáme na dodanie zámeru, čo
bude asi do mesiaca.
Starostka sa venovala vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce. Voľba bola
zverejnená v denníku Új Szó dňa 10.04.2019, termín na odovzdanie prihlášky je do
06.06.2019.
Starostka vykonáva svoju prácu v regionálnych združeniach, ktorého je obec členom:
ako členka dozornej rady združenia obcí Združenia obcí horného Žitného ostrova
v odpadovom hospodárstve a Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti, takto
začiatkom roka pripravujú hlásenia za hospodárenie združení za predošlí rok.
Informovala, že dňa 02.04.2019 sa konalo prvé zasadnutie Združenia miest a obcí
Linqua Civis. Združenie založilo 23 obcí okresu Dunajská Streda, vrátane našej obce.
Predmetom jeho činnosti je vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí týkajúce sa používania
maďarského jazyka. Na prvom zasadnutí boli zvolené orgány združenia, starostka obce bola
zvolená za člena dozornej rady.
V súvislosti výstavbou rýchlostnej cesty R7 a na stavbe nachádzajúcom sa zariadení,
iniciovala stretnutie s predstaviteľom spoločnosti D4R7 Construction a.s, ktorý súhlasil
s miestnou obhliadkou miesta. Pred samotnou obhliadkou – starostka a vedúci stavebného
úradu, absolvovali bezpečnostné školenie. Samotná obhliadka sa uskutočnila dňa 18.03.2019
na úseku budúceho odpočívadla, kde sa nachádza zariadenie na prípravu suchého betónu.
Informovala, že po tejto obhliadke požiadala o vykonanie štátneho stavebného dohľadu, ktorá
bude v budúci týždeň.

Riešila a stále rieši podnet na vykonanie nelegálneho výrubu drevín. Do prípadu boli
zapojené štátne orgány: polícia, okresný úrad, uskutočnili sa miestne šetrenia, ďalšie
pojednávanie je zvolané na piatok.
V súvislosti modernizáciou samosprávy, starostka sa venovala povinným
administratívnym záležitostiam obecného úradu, ktoré bolo potrebné vybaviť na Národnom
bezpečnostnom úrade v Bratislave.
Venovala sa príprave volieb prezidenta republiky, súčasne sa pripravujú na voľby do
európskej únie.
V obci sa uskutočnil dňa 02.04.2019 mimoriadny zber odpadu. Na prekvapenie bolo
vyložených viac odpadu ako na jeseň minulého roka.
Starostka sa venovala prípravám a realizácii nasledovných podujatí obce:
Ohľadne spoločného podujatia samosprávy a základnej organizácie Csemadoku informovala,
že dňa 17.03.2019 sa konala spomienková slávnosť z výročia revolúcie v roku 1848/49.
Starostka poďakovala zúčastnením občanom a poslancom Csabovi Mayerovi, Gejzovi
Mayerovi, Soni Csibovej, Mátyásovi Sallaymu a Erike Szalayovej za účasť. Taktiež sa
poďakovala folklórnemu súboru Cimbora a žiakom a riaditeľke základnej školy za pekný
kultúrny program.
Dňa 30.3.2019 sa konalo veľké upratovanie v obci. Uskutočňuje sa pravidelne, každý rok. Do
akcie sa zapojilo 46 občanov obce, vrátane základnej školy. Konštatoval, že vyzbierané
množstvo odpadu sa znižuje, ale nemôžeme byť spokojní, pretože v jarkoch a odľahlých
miestach je stále veľa odpadu. Je to akcia maximálne na tri hodiny, ktorá obci veľmi pomôže.
Zúčastnení boli pohostení obedom v školskej jedálni. Starostka sa poďakovala za participáciu
občanov na tomto projekte. Väčšina zúčastnených sa zúčastňuje každý rok, ale tento rok boli
aj nové tváre - čo ju tešilo, že to boli rodičia s malými deťmi. Za poskytnutú techniku
poďakovala poslancovi Františkovi Gajdácsovi a Tiborovi Sárosfaimu.
Ďalšou akciou bola jarná cyklistická túra do obcí Holice, Horný Bar, Šuľany, Rohovce a späť
do našej obce. Zúčastnilo sa na nej 18 ľudí, absolvovali 25 kilometrov dlhú trasu. V rámci
cyklistickej túry zúčastnení pozreli pamätihodnosti týchto obcí, za účasti sprievodcu farárov
sme navštívili kostoly, kde nám bol poskytnutý zaujímavý výklad o histórii týchto objektov.
Bola to výborná akcia, šport spojený poznávacím zájazdom. Za prípravu obedu (guláš)
poďakovala Jánovi Sülimu.
Z príležitosti Dňa učiteľov, dňa 28.03.2019 starostka poďakovala za odvedenú prácu
zamestnancom školských inštitúcií a odovzdala kvetinový dar obecného úradu.
Starostka informovala, že knižnica je pripravená na slávnostné odovzdanie. Zostalo
pripraviť odovzdanie priestoru verejnosti.
Správa o reprezentácii obce: starostka sa zúčastnila spomienkovej slávnosti
z príležitosti výročia revolúcie v roku 1848/49 pri Pipagyújtó v Šamoríne, ako aj slávnosti
maďarského veľvyslanectva v Bratislave z tej istej príležitosti. Spolu s Regionálnym
združením Podunajskej oblasti pripravili prezentáciu obcí združenia na Slovakregióne
Bratislava, vrátane našej obce. Zúčastnila sa stretnutia starostov, ktoré bolo zvolané
policajným zborom nášho okresu. Na tomto stretnutí boli prezentované štatistické údaje
zboru, prerokované niektoré problémy zboru, ako aj podnety starostov jednotlivých obcí.
V súvislosti so stretnutím do pozornosti prítomných upriamila prosbu polície o propagáciu
voľných miest policajného zboru, ktorý bojuje s nedostatkom pracovných síl: eviduje 70
neobsadených miest. Ďalšie stretnutie starostov bolo s predsedom samosprávneho kraja
Trnava, kde sa preberali problémy týkajúce sa nášho okresu ako aj jednotlivých obcí. Na
tomto stretnutí starostka sa poďakovala pánovi predsedovi Jozefovi Viskupovičovi
a podpredsedovi Józsefovi Berényimu za pomoc, ktorú poskytli v podobe zabezpečenia
autobusového spojenia pre žiakov základnej školy v Lehniciach. V rámci spolupráce obcí,
starostka sa zúčastnila na kultúrnych podujatiach iných obcí.

Starostka zvolala stretnutie občanov za účelom sfunkčnenia športovej organizácie TJ
Dynamo. Zúčastnilo sa na nej 24 občanov. Pred samotným stretnutím občanov sa konalo
stretnutie (17.04.2019) predsedom TJ Dynamo Petrom Lelkesom a predsedom športovej
komisie Erikou Szalayovou za účelom docielenia odovzdania vyúčtovania dotácie za rok
2018. Iniciatívu prevzala predseda športovej komisie Erika Szalayová, ktorá bude vo veci
ďalej konať.
Rozprava - otázky zodpovedala Starostka.
Poslanec Milan Trúsik sa opýtal, či sa niekto prihlásil do voľby hlavného kontrolóra.
Odpoveď bola nie, a preto poslanec požiadal súčasnú kontrolórku, aby skúsila osloviť svojich
kolegov.
Csaba Mayer sa opýtal, kto požiadal o dotáciu na jógu v materskej škole. Odpoveď: o dotáciu
požiadala obec.
František Gajdács sa informoval, či existuje projekt na školskú jedáleň, ktorá má byť
zrekonštruovaná. Odpoveď: projektová dokumentácia zatiaľ nie je, bude záležať na tom, čo
dotáciu dostaneme, alebo nie.
Csaba Mayer sa opýtal, či je možné, aby sa stavebná komisia zúčastnila štátneho stavebného
dohľadu na stavbe rýchlostnej cesty R7. Upozornil na fakt, že cement je nebezpečný materiál
a že argument „mobilná betonárka“ podľa neho neobstojí. Odpoveď: nie je možný, okrem
staviteľa sa zúčastní stavebný úrad a starostka.
Poslanci správu o činnosti starostu brali na vedomie v pomere za 7/ proti 0/zdržal
sa 0.

Bod č. 4
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu
obce Blatná na Ostrove k 31.12.2018
Na základe plánu práce hlavného kontrolóra obce Blatná na Ostrove na I. polrok 2019,
schváleného na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.2.2019 uznesením číslo 7/OZ/2019,
predkladala hlavná kontrolórka obce obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly
plnenia schváleného rozpočtu obce Blatná na Ostrove k 31.12.2018.
Správa obsahuje plnenie príjmov a plnenie výdavkov rozpočtu obce k 31.12.2018,
sumarizáciu výsledkov rozpočtového hospodárenia obce. Hlavná kontrolórka obce
prezentovala výsledky rozpočtového hospodárenia obce: plán príjmov bol vo výške 517 855
Eur, plnenie príjmov bolo vo výške 573 157 Eur, plnenie príjmov bolo na 110,698 % ; plán
výdavkov bol vo výške 413 206 Eur, skutočnosť výdavkov 404 605.- Eur, plnenie výdavkov
bolo na 97,92 %. Hospodárenie obce celkom vrátane finančných operácií je +58 623.- Eur.
Správa hlavnej kontrolórky je prílohou tejto zápisnice.
Starostka obce navrhla uznesenie schváliť v znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove berie na vedomie Správu hlavnej
kontrolórky o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Blatná na Ostrove
k 31.12.2018.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Záverečný účet obce Blatná na Ostrove a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Správu predkladala starostka obce. Stručne zopakovala údaje, ktoré odzneli
v predchádzajúcom bode rokovania: príjmová časť rozpočtu bola plnená na 110,68%,
výdavková časť bola naplnená na 99,36%. Hospodárenie obce za rok 2018 je +58 622,46 Eur.
Pri tvorbe rezervného fondu z tejto čiastky sa odpočítajú účelové dotácie - v našom prípade
dotácia na prestavbu požiarnej zbrojnice, ďalej nevyčerpané prostriedky školského
stravovania na stravné. Na základe uvedených skutočností skutočná tvorba rezervného fondu
je vo výške 28 477, 89 Eur. Informovala, že túto čiastku je možné na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva zapojiť do rozpočtu obce na rok 2019. Ďalej informovala o stave
aktív obce - aktíva, t.j. majetok obce ku koncu roka 2018 bol vo výške 990 603,14 Eur, ďalej
poskytla prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce, ktoré boli celkom vo výške
11 369.-Eur. Stav finančného majetku obce k 31.12.2019 bol 102 872,31 Eur, z toho zostatky
na bežných bankových účtoch 97 317,14 Eur, zostatky peňažnej hotovosti v pokladni
5 555,19 Eur.
K záverečného účtu predniesla svoje odborné stanovisko hlavná kontrolórka obce.
Konštatovala, že záverečný účet bol spracovaný podľa príslušných ustanovení zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Informovala o tom, že finančné
hospodárenie sa riadilo rozpočtom zostaveným v súlade s § 10 citovaného zákona, ktorý bol
schválený uznesením číslo 08/OZ/2018-C obecného zastupiteľstva dňa 1.3.2018 v sume
474 356 Eur ako vyrovnaný. Oboznámila poslancov o zostatku finančných operácií, ktorý po
vysporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu je 58 622,46 Eur, ktoré navrhuje
použiť na tvorbu rezervného fondu. Kontrolórka odporúčala poslancom celoročné
hospodárenie schváliť bez výhrad. Podrobné stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Rozprava:
Starostka sa opýtala na prípadné otázky, pripomienky poslancov.
František Gajdács prečítal zo stanoviska hlavného kontrolóra, že vykazované príjmy
a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a v nadväznosti na to sa opýtal, prečo
nebola faktúra za frézovanie pňov zaúčtovaná do kapitálových výdavkov, keď výrub drevín
súvisí s výstavbou chodníka pri cintoríne. Starostka odpovedala, že ide službu, ktorá bola
vykonaná pri výrobe výrube drevín, do kapitálových výdavkov boli zahrnuté výdavky, ktoré
sa týkajú samotnej rekonštrukcie chodníka. Podľa hlavnej kontrolórky frézovanie pňov
nebolo súčasťou výstavby chodníka.
Ďalej sa František Gajdács opýtal, či bol každý jeden výdavok skontrolovaný a správne
zaúčtovaný, napr. úhrada za chodník?
Kontrolórka uviedla, že neskontrolovala každý jeden účtovný úkon, ale je to možné urobiť.
Starostka poznamenala, že tieto veci nemajú vplyv na záverečný účet, pretože výdavok bol
takto zaúčtovaný, údaje boli odovzdané na ministerstvo financií podľa stavu účtovníctva.
Milan Trúsik povedal, že je otázka, či dodatočne nebude mať vplyv na záverečný účet, ak sa
preukáže, že chodník nemohol byť realizovaný, ako bol. Bola tam dotácia vo výške 10 000.Eur, ktorú podľa jeho názoru treba vrátiť a v tom prípade, už je iná situácia. Kým nie sú určité
veci ohľadom chodníka vysvetlené, nemôže záverečný účet schváliť bez výhrad.
Na domnienku poslanca Trúsika starostka odpovedala, že jeho názor nemá vplyv na
záverečný účet z dôvodu, že záverečný účet hovorí o tom, čo sa udialo v účtovníctve obce za
minulý rok.

Kontrolórka uviedla, že ak poslanec Trúsik nesúhlasí so záverečným účtom bez výhrad, môže
navrhnúť schválenie s výhradou, ale musí pomenovať konkrétne výhrady k záverečnému
účtu. Do pozornosti poslancov upriamila skutočnosť, že schválenie s výhradou má vplyv pri
posudzovaní obce v prípade, že sa uchádza o dotáciu z iných zdrojov.
Hlasovanie:
Starostka prečítala uznesenie:
Bod A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2018.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
Bod B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za
rok 2018 bez výhrad a schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 28 477,89
Eur.
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 1 – Gejza Mayer / proti 6 - Csibová,
Gajdács, Csaba Mayer, Sallay, Szalayová, Trúsik / zdržal sa 0.
Starostka obce požiadala poslanca Trúsika, aby formuloval návrh uznesenia na prijatie
záverečného účtu obce za rok 2018. Poslanec odpovedal, že návrh uznesenia je totožný
s návrhom starostky, zmenu navrhuje iba s v tom, že záverečný účet navrhuje schváliť
s výhradou. Starostka obce vyzvala poslanca Trúsika o uvedenie konkrétnych výhrad
k záverečnému účtu, čo poslanec odmietol s tým, že netreba uviesť výhrady, najprv žiadal
hlasovať iba o návrhu uznesenia s výhradou, potom budú diskutovať o výhradách.
Starostka obce prečítala návrh poslanca Trúsika:
Bod C/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za
rok 2018 s výhradou a tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 28 477,89 Eur.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 – Csibová, Gajdács, Csaba Mayer,
Sallay, Szalayová, Trúsik / proti 1 – Gejza Mayer/ zdržal sa 0.
K výhradám záverečného účtu požiadal o slovo poslanec Gajdács, ktorý požiadal starostku
o krátke odpovede na jeho otázky súvisiace s výstavbou chodníka pri cintoríne a detskom
ihrisku.
a) Bola projektová dokumentácia? Odpoveď starostky: Nie.
b) Akou formou bol vybratý dodávateľ – zhotoviteľ? Skôr bolo povedané, že mailom boli
oslovené 4 subjekty. Odpoveď starostky: formou verejného obstarávania.
Bolo to vyvesené – zverejnené? Odpoveď: pri dotáciách z EÚ treba zverejniť. Na to
poslanec odpovedal, že to bola dotácia z ministerstva financií. Starostka odpovedala, že
vie. Vyjadrila sa, že v prípade, že ho poslanec chce chytiť za každé slovo, žiada otázky
položiť písomnou formou, nerada by povedal niečo, nemôže si všetko pamätať, nemá pri
sebe dokumentáciu rekonštrukcie chodníka, interpelácie môže aj písomne zodpovedať.
c) Bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu chodníka? Odpoveď: nie.
d) Frézovanie pňov, projektová dokumentácia a poplatky za stavebné povolenie kde sú
zahrnuté v rozpočte? Ako bežné alebo kapitálové výdavky? Odpoveď starostky:
poplatky za stavebné povolenie, neboli. Poslanec Gajdács: Otázku frézovanie pňov
zodpovedal sám poslanec, ktorý uviedol, že boli zaúčtované v službách.
e) Kto bol stavebný dozor? Skoršie bolo povedané, že nebol stavebný dozor. Odpoveď
starostky: Ing. Olymp Borovský, neoficiálny dozor, ako člen stavebnej komisie, s ním
riešila celú záležitosť.

f) Kto odovzdal stavenisko? Odpoveď: Nepamätám si to, určite niekto odovzdal. Neviem,
musím to pozrieť v dokumentácii. Nemôžeš odo mňa žiadať staré záležitosti, denne
riešim množstvo vecí. Čo si pamätám zodpoviem teraz, čo nie, zajtra.
g) Kto prevzal dielo? Odpoveď: Nebolo prevzaté, nakoľko nie je dokončené.
h) Odkedy plynie záruka 24 mesiacov? Odpoveď: neplynie termín.
i) „Objednávateľ má právo neprevziať …” – nakoľko chodník nebol prevzatý, je to
bezvýznamné. Podľa poslanca Gajdácsa nepodstatná otázka.
j) Kedy vyzval zhotoviteľ objednávateľa pred odovzdaním predmetu a akou formou? – je
to súčasťou zmluvy, a tak asi ešte nevyzval na prevzatie, kým to nie je hotové?
Odpoveď starostky: ešte nevyzvala, požiadala zhotoviteľa, že kým sa neurobí vchod do
cintorína, dovtedy sa dielo neprevezme, aby neplynula záručná lehota.
k) Informácia o úhrade faktúry je verejná, a to že bola 28.12.2019, v deň vystavenia
faktúry. Prečo bola tak unáhlene vyplatená? Odpoveď: dátum vystavenia faktúry si
nepamätá, v tom čase asi bola na dovolenke. Bolo zvykom, že účtovníčka obce
posledný decembrový deň uhradí všetky došlé faktúry obce.
l) Existuje dodatok k zmluve? Odpoveď: nie, ak sa dobre pamätá, tak nie.
m) Podľa čoho boli vykonané práce keď nebola projektová dokumentácia? Odpoveď: bol
vyhotovený jednoduchý výkres, na základe ktorého bola vypracovaná pravdepodobná
hodnota projektu pre účely určenia spôsobu verejného obstarávania. Na základe tejto
hodnoty sa určí proces (kategória) verejného obstarávania.
František Gajdács skonštatoval, že teda zmluva je vytlačená a s tým súvisia výhrady k
záverečnému účtu. Cituje: „Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre
objednávateľa stavbu „rekonštrukcia chodníka pri detskom parku a cintoríne” podľa
projektovej dokumentácie. Ak teda nebola projektová dokumentácia, tak od tohto bodu
je zmluva neplatná.
Starostka: ako už povedala, bola vyhotovená jednoduchá projektová dokumentácia.
František Gajdács: predtým povedala, že nebola projektová dokumentácia.
Starostka: pred chvíľou povedala, že bola jednoduchšia dokumentácia vyhotovená.
František Gajdács: to ste vraveli až potom na druhý krát. Pokračuje: „Zhotoviteľ sa
zaväzuje zahájiť práce 08.11.2018, ukončiť práce do 18.01. a nakoľko k dnešnému dňu
nie je dokončené a nebol žiadny dodatok, sú isté zmluvné sankcie a pokuty.
n) Sankčné úroky podľa článku X. odsek 10.1, 0,05% tj 11,15,-Eur / deň od 28.12.2019 do
16.05.2019 139 dní čiže 139x11,15,-Eur = 1.549,85,-Eur. Kto to vyplatí?
Odpoveď starostky: zmluvné sankcie sú ak ich uplatníme.
František Gajdács: tento sankčný úrok každým dňom narastá o sumu 11 €.
Starostka: Položila otázku: aký má to dopad na záverečný účet obce?
František Gajdács: podľa nás aj tento chodník patrí k záverečnému účtu a podľa tejto
zmluvy sme ho neprávom vyplatili.
Starostka: Veľká časť prác - chodníky boli realizované, iba vchod cintorína nie, ktorý
ako už odôvodnila nebol urobený z dôvodu, že pred rekonštrukciou domu smútku treba
realizovať prípojky k objektu. Nebude sa betónovať vchod cintorína, aby sme ho cca. za pol
roka zase rozbúrali. Bola to požiadavka starostky, ktorú tlmočila zhotoviteľovi OSP. Chodník
je vybudovaný, môže sa používať. Iba vchod cintorína nie je vybudovaný, zabetónovaný
nebol ani pred rekonštrukciou. Napriek tomu, že vchod nie je zabetónovaný, chodník je úplne
použiteľný. Vyjadrila názor, že výstavbou chodníkov pre občanov urobili dobre.

František Gajdács: Ďalší fakt „ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a
dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a
to v cene v akej sú zahrnuté v rozpočtu.” Platobné podmienky – „ Cena za uskutočnené práce
uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle v 3 vyhotovenia
objednávateľovi a na základe zisťovacieho protokolu o skutočne realizovaných prác a
dodávkach potvrdených stavebným dozorom objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 15 dní
odo dňa doručenia objednávateľovi.”
Starostka: Teraz rozprávaš o tom, čo je napísané v zmluve a o tom, že prípadne nebolo
tak realizované, ako je to v zmluve. Stále nerozumie ako to súvisí so záverečným účtom?
František Gajdács: tak, že mi schválime nejaký záverečný účet, za ktorý nejakým
spôsobom zodpovedáme a tak, že boli vyplatené peniaze neprávom 28.decembra.
Otázku starostky, či bol chodník okrem vchodu vybudovaný, zodpovedal František
Gajdács, že ešte nie. Starostka upresnila poslanca: chodník bol vybudovaný, iba vchod nie.
Poslanec uviedol, že stavenisko ešte nebolo vypratané - sú tam ešte obrubníky, je tam ešte
štrk. Z jednej strany keď je niečo, tak hovoríš: len toľko a z druhej strany je to nič.
Starostka: pochopím, že nesúhlasíš s mojimi rozhodnutiami, ktoré som urobila v čase
výstavby chodníka, aby sa chodník mohol užívať. Uznám, že vchod cintorína nebol na moju
požiadavku urobený, ale ako toto celé súvisí so záverečným účtom? Záverečný účet je o
účtovníctve obce, o údajoch, ktoré sme odovzdali na ministerstvo financií a daňový úrad.
Tieto údaje boli odovzdané tak, ako sú v našom účtovníctve. To, že poslanec nesúhlasí s
priebehom realizácie, je jedna vec, ale ako to súvisí so záverečným účtom?
František Gajdács: nie je to jeho názor, prečítal časti zo zmluvy, zaoberala sa s tým
stavebná komisia, boli otázky starostka ich zodpovedala. Pýtal sa na fakty, starostka
odpovedala faktami.
Starostka: Povedala, že pán poslanec stále nezodpovedal otázku, ako toto súvisí s
odovzdanými údajmi, ktoré boli poskytnuté ministerstvu financií a daňovému úradu.
František Gajdács- odpoveď: určité operácie ale boli vykonané neprávom.
Starostka: Dobre, o všeličom sme hovorili. Teraz Vás požiadam, schválili ste
záverečný účet výhradou: máte konkrétne výhrady? Sformulujte a vymenujte svoje konkrétne
výhrady!
Milan Trúsik: takú máme výhradu, že suma cca. 28 tisíc eur, ktorá bola uhradená za
chodník neprávom a v tom bola aj 10 tisícová dotácia, ktorú bude musieť obec
pravdepodobne vrátiť.
Starostka: Dobre, poprosím návrh uznesenia. Chcete prijať, alebo nechcete prijať
konkrétne uznesenie k výhradám záverečného účtu?
Milan Trúsik a František Gajdács - odpoveď: nechcú uznesenie, iba schvaľujú s
výhradou.
Rozprava o výhradách k záverečnému účtu bola ukončená bez schválenia uznesenia
obecného zastupiteľstva.

Bod č. 6
VZN obce Blatná na Ostrove o určení školského obvodu Základnej školy
s VJM Blatná na Ostrove č. 203, 930 32 – Alapiskola, Sárosfa 203, 930 32
a spoločného školského obvodu základnej školy
Starostka obce uviedla, že novým všeobecne záväzným nariadením prispôsobí obec
školský obvod kritériám uvedeným v § 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (školský
zákon). Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove súhlasilo s uzatvorením spoločného
školského obvodu so Základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským Lehnice, ktorej
zriaďovateľom je susedná obec Lehnice. Obecnému úradu zostalo doriešiť dopravné spojenie
do školy a späť. Žiadosťou o úpravu cestovného poriadku sa starostka obrátila na príslušné
orgány, iniciovala rokovania s predstaviteľmi týchto inštitúcií, ktoré nám vyšli v ústrety. Na
základe oznámenia Trnavského samosprávneho kraja, odboru dopravnej politiky s platnosťou
od 1.9.2019 bude požiadavke obce vyhovené. V novom nariadení obce sú zohľadnené všetky
kritéria uvedené v § 8 ods. 1 školského zákona. Návrh nového VZN tvorí prílohu tejto
zápisnice. K tomuto bodu poslanci nemali pripomienky.
Starostka obce prečítala návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh nariadenia VZN o určení školského obvodu
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Blatná na Ostrove – Alapiskola Sárosfa
spoločného školského obvodu základnej školy.
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
Starostka obce dala hlasovať o nariadení obce a informovala, že k jeho schváleniu je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.
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 VZN č. 1/2019 o spoločnom školskom obvode Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola Sárosfa.

Bod č. 7
I. úprava rozpočtu obce na rok 2019
Predkladala starostka obce. K 1. úprave rozpočtu Obce Blatná na Ostrove na rok 2019
uviedla, že do návrhu úpravy rozpočtu boli zapracované dotácie schválené pre organizácie na
minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva, výdavky na plyn v budovách obce. Rozpis plynu
bol urobený podľa skutočnosti, že školská jedáleň je vykurovaná z obecného úradu ako aj
základná škola. Budova materskej školy sa vykuruje samostatne. Predložený návrh rozpočtu a
stanovisko hlavnej kontrolórky poslanci obdržali, ako materiál zasadnutia. Zmeny v návrhu
rozpočtu boli označené červenou farbou.

Rozprava:
K predloženému návrhu I. Úpravy rozpočtu obce pozmeňujúce návrhy predložila Erika
Szalayová. Navrhla nasledovné:
1. Výdavky kapitálového rozpočtu na prístavbu a prestavbu požiarnej zbrojnice znížiť
o 600.- Eur; zvýšiť bežné výdavky na rekreáciu kultúru a náboženstvo, 04.4.0.1
Bežné transfery pre Slovenský červený kríž z 0.- Eur na 600.- Eur
2. Výdavky kapitálového rozpočtu na prístavbu a prestavbu požiarnej zbrojnice znížiť
o 8 000.- Eur; zvýšiť výdavky na rekreáciu kultúru a náboženstvo, 04.4.0.1 Bežné
transfery pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove z 0.- Eur na 8 000.- Eur
Ďalej pozmeňujúce návrhy predložila aj starostka obce. Starostka informovala, že
v čase, keď bol návrh 1. zmeny úpravy rozpočtu spracovaný, neboli známe výsledky žiadostí
o dotáciu. Obec dostala dotáciu na tri projekty v VUC Trnava. Z uvedeného dôvodu navrhla :
3. Zvýšiť bežné príjmy, Kategória 300 Granty a transfery, položka 311 001 Granty
účelové a neúčelové o 1 400.- Eur, z 300.- Eur na 1700.- Eur,
4. Zvýšiť bežné výdavky, Vzdelávanie – školské zariadenia, Materská škola položka
637 004 Všeobecné služby o 750.- Eur, z 150.- Eur na 750.- Eur (výdavky na
cvičenie jogy pre deti)
5. Zvýšiť bežné výdavky, Rekreácia, kultúra náboženstvo, 08.2.0.9 Kultúrny dom,
položka 637 002 Kultúrne podujatia – ostatné akcie o 650 Eur, z 500.- Eur na 1150.Eur (výdavky na podujatia obce: divadelné predstavenie, cyklistická túra,
požehnanie nového chleba, slávnostné odovzdanie knižnice).
Ďalej starostka informovala, že je možné rozhodnúť o rozdelení finančných
prostriedkov, ktoré boli zapojené do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných
operácií: je to prevod z rezervného fondu obce vo výške 28 478.- Eur.
6. Posledný pozmeňujúci návrh k I. zmene rozpočtu predložila Erika Szalayová:
Navrhla z prostriedkov príjmových finančných operácií, položka prevod z rezervného
fondu obce vrátiť (použiť) 8 600.- Eur na prístavbu a prestavbu požiarnej zbrojnice,
o zostatok nech ostáva nerozdelený v rozpočte obce, o čom rozhodnú neskoršie.
Starostka reagovala na poslankyňu: upriamila pozornosť poslancov, že pravdepodobná
hodnota stavebných prác požiarnej zbrojnice je okolo 80 000.- Eur, suma schválená v
rozpočte na to nestačí aj keď sa počíta dobrovoľnou prácou občanov.
Poslanec Gajdács vyslovil názor, že tieto práce je možné rozdeliť na etapy – aj na tri
roky, aby sa mohli realizovať iné práce v tomto roku.
Hlasovanie:
Starostka obce navrhla najprv hlasovať o bodoch A/ a B/ predloženého návrhu uznesenia,
z dôvodu schválenia použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky a až potom hlasovať
o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch k rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove
- bod A/ schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo
výške 28 478.- Eur.
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.
-

bod B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 1. úprave rozpočtu obce
na rok 2019
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

-

bod C/ schvaľuje pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0 Požiarna zbrojnica,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice: z 49 022 Eur znížiť o 600.Eur, a zvýšiť bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra
a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Slovenský
červený kríž z 0.- Eur na 600,00 Eur
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

-

bod D/ schvaľuje pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0 Požiarna zbrojnica,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice: z 49 022 Eur znížiť o
8 000.- Eur a zvýšiť 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: z 0.- Eur na 8 000,00 Eur
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

-

bod E/ schvaľuje pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Kategória 300 Granty a transfery, položka 311 001 Granty účelové
a neúčelové zvýšiť o 1 400.- Eur, z 300.- Eur na 1700.- Eur
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7/ proti 0 / zdržal sa 0.

-

bod F/ schvaľuje pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, 09. Materská škola, položka
637 004 Všeobecné služby zvýšiť o 750.- Eur, z 150.- Eur na 900.- Eur
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

-

bod G/ schvaľuje pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra náboženstvo, 08.2.0.9 Kultúrny dom, položka
637 002 Kultúrne podujatia – ostatné akcie zvýšiť o 650.- Eur, z 500.- Eur na 1150.Eur
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

-

bod H/ schvaľuje pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Použitie príjmových finančných operácií, položka: prevod z rezervného fondu obce vo
výške 8 600.- na výdavky kapitálového rozpočtu, Funkčná klasifikácia výdavkov
03.2.0 Požiarna zbrojnica, Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

-

bod I/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 so schválenými zmenami
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 8
Potvrdenie uznesenia č. 16/OZ/2019 bod č.2 Obecného zastupiteľstva
zo dňa 15.4.2019
Poslanec Milan Trúsik predniesol svoj návrh, aby Obecné zastupiteľstvo potvrdil
uznesenie č. 16/OZ/2019 bod č. 2 obecného zastupiteľstva, ktoré bolo prijaté na poslednom
zasadnutí OZ dňa 15.4.2019. Pani starostka dňa 24.04.2019 informovala poslancov, že
predmetné uznesenie nepodpísala, čím pozastavila výkon tohto uznesenia, na čo má právo.
Ak dobre porozumel z odôvodnenia, starostka vidí protizákonnosť v použití slova „prijíma“
v priebehu procesu prijímania uznesenia.
Starostka odpovedala: Návrh uznesenia bol obecnému úradu doručený zo strany
predkladateľa Trúsika. Bolo naformulované tak, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje „návrh“
všeobecne záväzného nariadenia. Návrh nariadenia je predložený na rokovanie, schvaľuje sa
však nariadenie.
Poslanec Trúsik sa domnieva, že napriek tomu nariadenie bolo schválené, a preto
navrhol uznesenie nasledovnom znení: Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie č.
16/OZ/2019 bod č. 2 Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 v súlade s ustanovením § 13
ods. 8 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Starostka predložila na schválenie návrh uznesenia predložený poslancom Trúsikom.
Hlasovanie:
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 6 – Csibová, Gajdács, Csaba Mayer,
Sallay, Szalayová, Trúsik / proti 0 / zdržal sa 1 – Gejza Mayer.

Bod č. 9
Bezodkladné vyvesenie VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce na úradnej tabuli obce
K tomuto bodu predniesol svoj návrh poslanec Milan Trúsik:
Tento bod súvisí s predchádzajúcim bodom rokovania, prijaté nariadenie bude účinné 15.
dňom vyvesenia od schválenia v obecnom zastupiteľstve. Navrhol, aby bolo bezodkladne
vyhlásené, teda vyvesené.
Poslanec Trúsik predložil nasledovný návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezodkladné vyvesenie VZN č. 1/2019 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce na úradnej tabuli obce.
Starostka navrhla upraviť návrh uznesenia v znení „Obecné zastupiteľstvo „ukladá“
obecnému úradu bezodkladné vyvesenie „VZN č. 2/2019“ o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce na úradnej tabuli obce“ . Starostka informovala, že v bode č. 6
rokovania obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 1/2019 o školskom obvode, nariadenie
o podmienkach poskytovania dotácií nemôže mať to isté číslo, dostane číslo 2/2019.
Navrhovateľ Trúsik súhlasil.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 - Csibová, Gajdács, Csaba Mayer,
Sallay, Szalayová, Trúsik / proti 1 – Gejza Mayer/ zdržal sa 0.

Bod č. 10
Pripomienky občanov – Rôzne
Ing. Mátyás Sallay poslanec a predseda komisie informatiky a techniky oznámil, že nakoľko
obecný úrad požiadal komisiu o prieskum trhu ohľadne tlačiarne pre úrad, bude mať stretnutie
v piatok, dňa 17.5.2019 na úrade so zástupcom firmy, ktorá ponúka tlačiarne. O výsledku
stretnutia bude informovať.
Poslanec Gejza Mayer sa opýtal na výsledky fóra, ktoré sa uskutočnilo ohľadom TJ Dynamo
a na stav vyúčtovanie dotácie za rok 2018. Informáciu poskytla Erika Szalayová, predseda
komisie športu, ktorá povedala, že bude zvolaná členská schôdza športovej organizácie, na
ktorom by malo byť zvolené nové vedenie organizácie. Ona už začala oslovovať
potencionálnych sponzorov, ktorí ale majú podmienky sponzorstva. Ochota na podporu
organizácie je, ale treba vytvoriť novú štruktúru, súčasnú štruktúru nikto nechce podporiť.
Pracuje na tom, aby boli výsledky, do troch týždňov bude zvolaná členská schôdza
organizácie. Potvrdila, že účtovné doklady organizácie už sú u nej, vyúčtovanie dotácie ešte
nebolo urobené, bude musieť konzultovať s účtovníčkou obecného úradu.
Soňa Csibová sa opýtala, prečo sa stále nezačala oprava plotu pri ZŠ, na čo starostka
zopakovala to, čo odznelo na minulom zasadnutí: nebol na to čas, keď bude, tak sa urobí.
Csaba Mayer položil viacero otázok:
a) Opýtal sa, prečo je nutné mať overovateľov zápisnice o zasadnutí OZ, ak je zápisnica
platná aj bez ich podpisu, na čo starostka uviedla, že overenie zápisnice dvomi poslancami je
v rokovacom poriadku, ale podľa zákona je zápisnica platná podpísaním starostu.
b) Na základe čoho boli vytvorené obecné e-mailové kontá pre poslancov obecného
zastupiteľstva, na čo starostka odpovedala, že boli usmernení na školení o E-governmente
a o GDPR.
c) Informoval sa ohľadne výrubu stromov na cintoríne, či je už stanovený dátum zahájenia
stavebných prác? Starostka uviedla, pravdepodobne v tomto roku, akonáhle obec dostane
dotáciu. Výrub drevín sa uskutočnil na základe platného povolenia.
Ing. Mátyás Sallay položil otázku ohľadne vyhlásenia výberového konania na riaditeľa
materskej školy a opýtal sa, či používanie obecných e-mailových kont vyžaduje zákon.
Starostka odpovedala, že konkurz bude vypísaný do leta, používanie obecných e-mailových
kont od poslancov a zamestnancov obecného úradu vyžaduje zákon.
Csaba Mayer navrhol niečo podniknúť vo veci nelegálneho auto vrakoviska v areály Nového
dvora, kde podnikateľ Cséfalvay rozoberá automobily, nedbá na životné prostredie, z vrakov
vyteká olej atď. Starostka informovala, že prípadom Cséfalvay sa zaoberali viackrát,
naposledy pred rokom. Prípad vyšetril okresný úrad, odbor životného prostredia, dala podnet
na vyšetrenie prípadu na policajný zbor, zaoberala sa ním aj enviromentálna kriminálna
polícia. S poľutovaním konštatovala, že všetky doterajšie snahy obce boli márne, menovaný
sa úspešne vyhol všetkým obvineniam.
František Gajdács sa opýtal, či má účtovníčka obecného úradu oprávnenie na úhradu faktúr
bez súhlasu starostky. Starostka odpovedala záporne, účtovníčka obce môže vykonať úhradu
faktúr na základe finančnej kontroly, ktorá je vykonaná pred úhradou. Ďalej poslanec povedal,
že prečo on má taký pocit, že starostka nechce s poslancami spolupracovať, prečo hľadá iba
výhovorky namiesto riešení? Starostka domnienky poslanca odmietla tým, že každý má svoje
pocity, aj ona a nerada by išla do osobných obviňovaní, preto ani o nich nebude hovoriť na
verejnosti - zasadnutí obecného zastupiteľstva. Problémy treba vykonzultovať na pracovnom
zasadnutí poslancov, na čo vždy ponúka možnosť. Pred terajším zasadnutím zastupiteľstva
tiež ponúkla, ale zo strany poslancov záujem nebol.

Ing. Sallay podotýkal, že medzi poslancami a starostkou nebolo dohodnuté odkedy budú
používať obecné e-maily, preto sa stalo, že niektorí poslanci nové kontá nesledovali, ba niekto
mal aj technický problém s nastavením konta a neodpovedali na e-maily starostky.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Overovatelia:
Csaba Mayer
Milan Trúsik
Zapísala Monika Czetli, dňa 29.05.2019
Počet príloh: 110 strán, Pozvánka doručená e-mailom

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 16.05.2019

1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 19/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 Moniky Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Csabu Mayera a Milana Trúsika
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 20/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 21/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 22/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- berie na vedomie
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Blatná na
Ostrove k 31.12.2018
Uznesenie č. 23/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 záverečnému účtu obce za rok 2018
B/ n e s c h v a ľ u j e
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad a tvorbu
rezervného fondu za rok 2018 vo výške 28 477,89 Eur

C/ s c h v a ľ u j e
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 s výhradou a tvorbu
rezervného fondu za rok 2018 vo výške 28 477,89 Eur
Uznesenie č. 24/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
prerokovalo
návrh nariadenia VZN o určení školského obvodu Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským Blatná na Ostrove – Alapiskola Sárosfa spoločného školského obvodu základnej
školy
Uznesenie č. 25/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
- použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 28 478.- Eur.
B/ b e r i e n a v e d o m i e
- Stanovisko hlavného kontrolóra k I. úprave rozpočtu obce na rok 2019
C/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0 Požiarna zbrojnica,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice: z 49 022 Eur znížiť o 600.Eur, a zvýšiť bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra
a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Slovenský
červený kríž z 0.- Eur na 600,00 Eur

D/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0 Požiarna zbrojnica,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice: z 49 022 Eur znížiť o
8 000.- Eur a zvýšiť 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: z 0.- Eur na 8 000,00 Eur

E/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Kategória 300 Granty a transfery, položka 311 001 Granty účelové
a neúčelové zvýšiť o 1 400.- Eur, z 300.- Eur na 1700.- Eur

F/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, 09. Materská škola, položka
637 004 Všeobecné služby zvýšiť o 750.- Eur, z 150.- Eur na 900.- Eur

G/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra náboženstvo, 08.2.0.9 Kultúrny dom, položka
637 002 Kultúrne podujatia – ostatné akcie zvýšiť o 650.- Eur, z 500.- Eur na 1150.Eur

H/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Použitie príjmových finančných operácií, položka: prevod z rezervného fondu obce vo
výške 8 600.- na výdavky kapitálového rozpočtu, Funkčná klasifikácia výdavkov
03.2.0 Požiarna zbrojnica, Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice

I/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
1.úpravu rozpočtu obce na rok 2019 so schválenými zmenami

Uznesenie č. 26/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- potvrdzuje
uznesenie č. 16/OZ/2019 bod č. 2 Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 v súlade
s ustanovením § 13 ods. 8 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
Uznesenie č. 27/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- ukladá
obecnému úradu bezodkladné vyvesenie „VZN č. 2/2019“ o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce na úradnej tabuli obce“

2/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
číslo: 1/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove
sa uznáša
na VZN č. 1/2019 o spoločnom školskom obvode Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským – Alapiskola Sárosfa.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce
Podpísané dňa 29.05.2019.

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 16.05.2019
Uznesenie č. 19/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 Moniky Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Csabu Mayera a Milana Trúsika
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 20/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 21/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce

Uznesenie č. 22/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- berie na vedomie
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Blatná na
Ostrove k 31.12.2018
Uznesenie č. 23/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 záverečnému účtu obce za rok 2018
B/ n e s c h v a ľ u j e
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad a tvorbu
rezervného fondu za rok 2018 vo výške 28 477,89 Eur

C/ s c h v a ľ u j e
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 s výhradou a tvorbu
rezervného fondu za rok 2018 vo výške 28 477,89 Eur

Uznesenie č. 24/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
prerokovalo
návrh nariadenia VZN o určení školského obvodu Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským Blatná na Ostrove – Alapiskola Sárosfa spoločného školského obvodu základnej
školy

Uznesenie č. 25/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
- použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 28 478.- Eur.
B/ b e r i e n a v e d o m i e
- Stanovisko hlavného kontrolóra k I. úprave rozpočtu obce na rok 2019
C/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0 Požiarna zbrojnica,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice: z 49 022 Eur znížiť o 600.Eur, a zvýšiť bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra
a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Slovenský
červený kríž z 0.- Eur na 600,00 Eur

D/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 03.2.0 Požiarna zbrojnica,
Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice: z 49 022 Eur znížiť o
8 000.- Eur a zvýšiť 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: z 0.- Eur na 8 000,00 Eur

E/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Kategória 300 Granty a transfery, položka 311 001 Granty účelové
a neúčelové zvýšiť o 1 400.- Eur, z 300.- Eur na 1700.- Eur

F/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, 09. Materská škola, položka
637 004 Všeobecné služby zvýšiť o 750.- Eur, z 150.- Eur na 900.- Eur

G/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra náboženstvo, 08.2.0.9 Kultúrny dom, položka
637 002 Kultúrne podujatia – ostatné akcie zvýšiť o 650.- Eur, z 500.- Eur na 1150.Eur

H/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
Použitie príjmových finančných operácií, položka: prevod z rezervného fondu obce vo
výške 8 600.- na výdavky kapitálového rozpočtu, Funkčná klasifikácia výdavkov
03.2.0 Požiarna zbrojnica, Položka 717 003 Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice

I/ s c h v a ľ u j e

-

pozmeňujúci návrh k I. úprave rozpočtu obce:
1.úpravu rozpočtu obce na rok 2019 so schválenými zmenami

Uznesenie č. 26/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- potvrdzuje
uznesenie č. 16/OZ/2019 bod č. 2 Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 v súlade
s ustanovením § 13 ods. 8 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení

Uznesenie č. 27/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- ukladá
obecnému úradu bezodkladné vyvesenie „VZN č. 2/2019“ o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce na úradnej tabuli obce“
V Blatnej na Ostrove, dňa 24.05.2019.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

