Zápisnica č. 5/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 28.8.2019
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva - Soňa Csibová, František
Gajdács, Ing. Mátyás Sallay, Erika Szalayová, hlavná kontrolórka obce - Ing.
Monika Mészárosová

Počet obyvateľov: 12 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie
Bod č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Terézia Földváryová, starostka
obce, privítala prítomných. Skonštatovala, že poslanecký zbor je prítomný v počte 4
poslancov, t.j. je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného
úradu Moniku Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Mátyása Sallayho a Františka
Gajdácsa. 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
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
Schválenie preklenovacieho úveru na zabezpečenie financovania
investičného projektu „Prestavba a prístavba domu smútku“
Žiadosti občanov a organizácií
III. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
Pripomienky občanov - Rôzne

Poslanci schválili program rokovania v pomere za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva neboli obecnému úradu uložené úlohy. Požiadala obecné zastupiteľstvo, aby
brali ňou podanú informáciu na vedomie.
Poslanci informáciu brali na vedomie v pomere za 4/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Správa o činnosti starostu obce bola podaná za obdobie od 20.06.2019, kedy sa konalo
posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Od toho obdobia, okrem administratívnych
záležitostí úradu, sa starostka venovala týmto veciam:
Informácie ohľadne podaných žiadosti o dotáciu:
1. Zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie projektu Zberný dvor obce je
v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré prebieha na Okresnom
úrade Dunajská Streda, odb. životného prostredia.
2. Venuje sa vybaveniu povinných príloh žiadosti stavebného povolenia
rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Toho času chýba stanovisko SPP. Na pozemku
za terajšou sa nachádzajú 2 plynové prípojky. Na našu žiadosť prebehlo zameranie
týchto prípojok, nachádzajú sa na mieste rozšírenia požiarnej zbrojnice.
3. Zmluva o poskytnutí NFP na rekonštrukciu domu smútku bola podpísaná
a zverejnená v centrálnom registri zmlúv, čo znamená, že rekonštrukčné práce sa
môžu začať.
4. Informovala, že štvorročné úsilie obce o získanie dotácie na rekonštrukciu strechy
základnej školy bola úspešná. Podľa dostupných informácií obec dostane dotáciu
vo výške 35 000.- Eur.
Ďalej sa starostka venovala výberovému konania na voľbu riaditeľa materskej školy.
Do výberového konania sa nikto neprihlásil, výkonom funkcie riaditeľky bola poverená
Alžbeta Véghová.
Venovala sa zabezpečeniu asistenta učiteľa základnej školy. Podľa výsledkov
zverejnených na internete, obci bol pridelený asistent s prislúchajúcou dotáciou na výkon tejto
činnosti.
Obec podala žiadosť na dotáciu na stravovacie návyky dieťaťa – žiakov ZŠ. Podľa
informácie poskytnutej obci, žiadosť bola schválená.
Informovala o tom, že obec dokončila práce na elektronickej evidencii a mape
hrobových miest cintorína Blatná na Ostrove. Zamestnanci obecného úradu boli vyškolení na
softwer, vykonali kontrolu databázy a zmlúv, údaje boli zosúladené s údajmi na mape
cintorína. Informovala, že na internetovom portáli www.cintoríny.sk občania nájdu aj cintorín
obce Blatná na Ostrove.
V súvislosti so stavbou rýchlostnej cesty R7 vo veci tzv. betonárky sa dňa 21.05.2019
uskutočnil štátny stavebný dohľad. Obec vec postúpila na Ministerstvu dopravy a výstavby
SR, ktoré podnet vrátila obci, že nie je kompetentná konať. Vec sme postúpili ďalej
Okresnému úradu Trnava, ktorá podnet vrátila obci na vybavenie. Zastávali sme názor, že
povolenie na predmetnú stavbu vydalo ministerstvo a nie obec, tým pádom obec nie je
kompetentná na vybavenie štátneho stavebného dohľadu. Dohľad sme nakoniec postúpili na
Slovenskú stavebnú inšpekciu Bratislava. Podľa stanoviska inšpekcie stavbu povolil špeciálny
stavebný úrad Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktorý je oprávnený vykonávať štátny
stavebný dohľad a preto spis postúpila priamo na vybavenie Ministerstvo dopravy a výstavby
SR. Z uvedeného vyplýva, že vo veci štátneho stavebného dohľadu obec správne postupovala,
vec skončila na vybavenie u orgánu, ktorej bola postúpená na začiatku konania.
Venovala sa likvidácii skladu civilnej ochrany. Vyše 50 ročné skladové zásoby boli
roztriedené podľa kategórie a odovzdané v Slovenskej Lupči dňa 02.07.2019.

Informovala, že v súvislosti s prípravou na školský rok prebehli práce charakteru
údržby budov školských zariadení. Bola vykonaná čiastočná oprava strechy základnej školy,
maľovanie priestorov, ktoré niesli stopy zatekania, ako aj veľké upratovanie vo všetkých
školských zariadeniach. Uskutočnilo sa maľovanie v priestoroch kultúrneho domu – kuchyňa
a sklad a chodba a veľké upratovanie. Boli prečistené kanalizačné prípojky týchto objektov.
V súvislosti s množstvom vykonaných prác, vyjadrila poďakovanie pracovníkom obecného
úradu – školy, škôlky, údržbárovi, že vzhľadom na krátkosť času (čerpanie dovolenky)
najnutnejšie práce boli vykonané včas.
Venovala sa organizovaniu podujatia Chute Jánošovej záhrady VII. – súťaž vo varení
kotlíkových jedál a získaniu sponzorov tejto akcie. Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnilo 18
družstiev vo varení. Pozvanie na toto podujatie prijali obce Mezőtúr a Nový Bečej, delegácia
týchto obcí sa zúčastnila súťaže vo varení. Pre delegáciu týchto obcí bol v piatok
zabezpečený program: po spoločnej večeri boli navštíviť novo odovzdaný mlyn v Jelke.
Sobotňajší program pozostával z hudobného programu pre dospelých a pre deti, ako aj z
rôznych zábavných programov pre deti. Vyzdvihla spoluprácu zo strany podnikateľov
a občanov obce, ktorú veľmi ocenila. Obec dostala pomoc zo strany podnikateľských
subjektov a občanov obce v podobe finančného príspevku, vecných darov do tomboly a inej
pomoci, ako aj od spoločenských organizácií a iných subjektov, ktoré zabezpečovali služby a
niektoré programy akcie. Vyslovila presvedčenie, že bez ich pomoci, by sme podujatie
nevedeli zorganizovať na takejto úrovni.
Ďalej sa venovala organizovaniu „Vysvätenie nového chleba obce“, ktoré sa
uskutočnilo 25.08.2019 v rámci svätej omše v miestnej kaplnke.
Venovala sa organizovaniu jednodňového výletu dôchodcov, ktoré bude 10.09.2019.
Tento rok navštívime mesto Sopron a okolie.
V dňoch od 5.-7.7.2019 sa zúčastnila stretnutia obcí s názvom „Sár“ v obci Sárhida
spolu s folklórnym súborom Cimbora a družstvom súťažiacich vo varení v zložení Ladislav
a Hajnalka Frigula a Andrea Sárosfaiová. Poďakovala im za prezentáciu obce.
Dňa 10.8.2019 sa zúčastnila Svätoštefanskej slávnosti vo Vojke nad Dunajom.
Poslanci správu o činnosti starostu brali na vedomie v pomere za 4/ proti 0/zdržal
sa 0.

Bod č. 4
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
Bod predkladala starostka obce. Navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť hlavnou
kontrolórkou predložený návrh kontrolnej činnosti, ktorý pozostával z troch bodov: kontrola
plnenia rozpočtu obce Blatná na Ostrove k 30.6.2019, kontrola zameraná na správnosť,
úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov – dodávateľských faktúr za obdobie od
01.07.2019 do 30.09.2019, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od
01.01.2020 do 30. 06.2020. Návrh plánu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanec František Gajdács navrhol zaradiť do plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky kontrolu dodržania zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce od
1.1.2019 a požiadal kontrolórku o priebežné informovanie poslancov o výsledku tejto
kontroly.
Plán hlavnej kontrolórky poslanci schválili za 4/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Schválenie preklenovacieho úveru na zabezpečenie financovania investičného
projektu „Prestavba a prístavba domu smútku“
Starostka informovala prítomných o tom, že projekt „Prestavba a prístavba domu smútku“
je vo fáze, kedy treba zabezpečiť finančné krytie výdavkov projektu. Dňa 30.07.2018 bolo
doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, v ktorom sú schválené finančné prostriedky
na realizáciu projektu vo výške 115 070,61 Eur. Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku bola podpísaná oboma stranami v júli 2019 a zverejnená v centrálnom
registri zmlúv. Očakávame doručenie podpísanej zmluvy na obecný úrad. Obecnému
zastupiteľstvu navrhla schváliť prijatie preklenovacieho úveru v celkovej výške 115 071 .- €
na zabezpečenie predfinancovania kapitálových výdavkov projektu, financovaného zo
zdrojov ŠR a EÚ. Dôvodom návrhu na prijatie úveru je potreba vykrytia výdavkov projektu
do doby poukázania nenávratného finančného príspevku (NFP) riadiacim orgánom, ktorým je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Informovala, že so stavebnými prácami
by sa dalo začať ešte tento rok a preto navrhla schváliť preklenovací úver na zabezpečenie
financovania tohto investičného projektu na základe Indikatívnej ponuky financovania Prima
banky Slovensko, a.s.
Rozprava:
Poslanci vyjadrili názor, že na sviatky všetkých svätých by nechceli mať stavenisko na
cintoríne. Poslanec Gajdács vyslovil obavu o to, že úver by sme mali platiť aj v prípade ak sa
práce nezačnú. Úver navrhol schváliť v novom roku, príp. po zahájení stavebných prác.
Starostka prečítala návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu preklenovacieho úveru na
financovanie investičného projektu „Prestavba a prístavba domu smútku“
B/ schvaľuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 115 071.- Eur poskytnutého zo strany
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO
31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti
zmeny úveru na dlhodobý terminovaný úver, na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu: „Prestavba a prístavba domu smútku“ s podporou projektu v zmysle
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
formou: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Kód výzvy:
22/PR/2017, Opatrenie č.7, Podopatrenie 7.4, Aktivita 2 – investície zamerané na zriadenie
nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku
vrátane ich okolia.
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 0 / proti 0/ zdržal sa 4.

Bod č. 6
Žiadosti občanov a organizácií
Starostka predniesla žiadosť občianskeho združenia TJ Dynamo Blatná na Ostrove. O
dotáciu z rozpočtu obce Blatná na Ostrove požiadali v zmysle predloženej žiadosti vo výške
14.200,- Eur.
Rozprava:
Poslanec Ing. Mátyás Sallay navrhol ponechať v rozpočte chválenú sumu a žiadosť
organizácie schváliť so sumou 8.000,- Eur.
Hlavná kontrolórka obce: Upozornila, že organizácia môže dostať dotáciu v prípade,
že obecnému úradu predloží potvrdenie o zápise do jednotného registra mimovládnych
organizácií. Je to povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zákona č. 346/2018 o registri mimovládnych
organizácií.
Poslanci žiadosť schválili v pomere: za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 7
III. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
Predkladateľkou bodu bola starostka obce. Informoval, že úprava rozpočtu obce bola
navrhnutá vo väzbe na naplánované investície obce ako aj na skutočné čerpanie niektorých
položiek výdavkov. Predložený návrh III. zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje
zvýšenie bežných príjmov o 1 700.-Eur, príjmové finančné operácie – prijatie úveru, zvýšenie
o 115 000.-Eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov
o 2150.-Eur a k zvýšeniu kapitálových výdavkov o 131 000.-Eur. Informovala, že o stave
položky Bežné príjmy - Granty a transfery 311 001 Granty účelové a neúčelové, kde už teraz
zaznamenávame skutočnosť 3 400.- Eur, t.j. zvýšenie z 1 700.- Eur na 3 400.- Eur. Z dôvodu,
že v bode č. 5 programu rokovania nebol schválený preklenovací úver na zabezpečenie
financovania investičného projektu „Prestavba a prístavba domu smútku“, niektoré navrhnuté
zmeny v návrhu rozpočtu stratili na aktualite. Poslancom predkladanom materiálu zasadnutia
boli navrhnuté nasledovné zmeny:
1. Príjmové finančné operácie, položka 514 000 Prijatie úveru z 0.- Eur na 115 071.- Eur
( + 115 071.- Eur) – podľa bodu 5. programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 016 Reprezentačné
výdavky znížiť z 1500.- Eur na 1200.- Eur (táto položka bola znížená z dôvodu
finančného krytia navýšených výdavkových položiek rozpočtu)
3. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, Finančná a rozpočtová oblasť, 637 012
Poplatky, odvody, dane bankám zvýšiť z 2 000.- Eur na 2 300.- Eur (položka bola
zvýšená z dôvodu finančného krytia poplatku za poskytnutie úveru na rekonštrukciu
domu smútku vo výške 288.- Eur)
4. Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, Transakcie verejného dlhu, 651 002
Splácanie úrokov z úverov zvýšiť z 2 000.- Eur na 2 250.- Eur (úroky z čerpania
preklenovacieho úveru na rekonštrukciu a prístavbu domu smútku)
5. Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.2.0.9 Kultúrny dom, 637 002
Kultúrne podujatia – Jánoskert zníženie z 2 000.- Eur na 1 550.- Eur (skutočné
výdavky čerpané z vlastných zdrojov obce na podujatie), Jánoskert z dotácie zvýšenie
z 0.- Eur na 2 350.- Eur (účelová dotácia na podujatie vo výške 2 350.- Eur bola
vyčerpaná v plnej sume)

6. Kapitálové výdavky: Správa obce, položka 710 000 Nákup budov a pozemkov vo
výške 16 000.- Eur (položka bola zaradená do rozpočtu z dôvodu možnosti odkúpenia
nehnuteľností uvedených na LV č. 132, v k.ú. Blatná na Ostrove, predmetné
nehnuteľnosti sme sa pokúšali dlhodobo získať do vlastníctva obce)
7. Kapitálové výdavky: Cintorín, 717 002 Prestavba a prístavba domu smútku zvýšenie
z 15 000.- Eur na 130 000.- Eur (zvýšenie položky na realizáciu rekonštrukcie domu
smútku podľa zmluvy PPA Nitra)

Rozprava:
8. František Gajdács navrhol na pozmeniť predložený návrh II. zmeny rozpočtu
nasledovne: strane kapitálových výdavkov v položke Prestavba a prístavba domu
smútku ponechať už schválenú sumu (neschváliť bod.7), nezvýšiť výdavky na
splácanie úrokov z úverov (neschváliť bod. 4), položku poplatky bankám (neschváliť
bod. 3).
9. Ďalší pozmeňujúci návrh predniesla poslankyňa Erika Szalayová, ktorá navrhla
odstrániť časť betónovej plochy na spoločnom dvore základnej školy a materskej
školy, dôvodom je zväčšenie trávnatej plochy dvora. Poslanec Sallay informoval, že
určitú časť týchto prác plánujú uskutočniť ako dobrovoľnícku prácu, iba výdavky
mechanizmov treba uhradiť. Poslankyňa Szalayová navrhla v oblasti bežných
výdavkov. Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, materská škola, 637004
všeobecné služby zvýšiť zo sumy 900.-Eur na 2 400.-Eur. , že

Hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove
1. schvaľuje nezaradenie položky do rozpočtu obce: Príjmové finančné operácie, položka
514 000 Prijatie úveru z 0.- Eur na 115 071.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.
2. schvaľuje zmenu v rozpočte obce:
Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 016 Reprezentačné
výdavky znížiť z 1500.- Eur na 1200.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.
3. schvaľuje
ponechať Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, Finančná a rozpočtová oblasť,
637 012 Poplatky, odvody, dane bankám vo výške 2 000.- Eur, nezvýšiť na 2 300.Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.
4. schvaľuje
ponechať Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, Transakcie verejného dlhu,
651 002 Splácanie úrokov z úverov vo výške 2 000.- Eur, nezvýšiť na 2 250.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.

5. schvaľuje zmenu v rozpočte obce:
Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.2.0.9 Kultúrny dom, 637 002
Kultúrne podujatia – Jánoskert zníženie z 2 000.- Eur na 1 550.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 3 / proti 0 / zdržal sa 1- Feco.
6. schvaľuje zaradenie položky do rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky: Správa obce, položka 710 000 Nákup budov a pozemkov vo
výške 16 000.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.
7. schvaľuje
ponechať Kapitálové výdavky: Cintorín, 717 002 Prestavba a prístavba domu smútku
vo výške 15 000.- Eur, nezvýšiť na 130 000.- Eur
Poslanci návrh schválili v pomere: za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.
8. schvaľuje zmenu v rozpočte obce:
Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, materská škola, 637004 všeobecné
služby zvýšiť zo sumy 900.-Eur na 2 400.-Eur.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 4 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 8
Pripomienky občanov – Rôzne
Poslankyňa Soňa Csibová sa opýtala, do kedy bude zamestnanec obce roznášať obedy pre
materské školy obcí Trnávka a Báč.
Starostka: Vo veci rozvozu obedov rokovala so starostami dotknutých obcí. Podľa ich
vyjadrenia rozpočet na rok 2019 im neumožňuje nákup služobného vozidla. Sľúbili však, že
budú hľadať iné riešenie problému.
Poslanec Mátyás Sallay sa spýtal na kompenzáciu rozvozu. Navrhol prešetrenie celkového
stavu chodníkov a ciest obce, aby bola premávka v obci bezpečnejšia.
Starostka: Rozvoz je zabezpečený na základe uzavretej zmluvy, obidve obce nám preplácajú
cestovné výdavky.
František Gajdács požiadal starostku, aby venovala hodinu na riešenie stavu osvetlenia
a kamerového systému.
Alžbeta Nagyová, občan obce: Informovala sa oprave miestnej komunikácie v ulici, kde
býva z dôvodu, že pri dažďoch pred bytovými domami stojí voda.
Starostka: Projektová dokumentácia rekonštrukcie miestnej komunikácie je vypracovaná,
obec disponuje stavebným povolením k projektu, čakáme na vhodnú výzvu na získanie
dotácie na tento účel.
Melinda Nagyová upozornila na zmeny odchodov autobusov v hromadnej autobusovej
doprave.

Monika Czetli sa spýtala poslanca Ing. Mátyása Sallayho, predsedu komisie informatiky
a techniky na pokroky v projekte „Lepšia obec“.
Mátyás Sallay odpovedal, že stále je vo fáze testovania mobilnej aplikácie.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Mátyás Sallay
František Gajdács
Zapísala Monika Czetli, dňa 27.09.2019
Počet príloh: 53 strán, Pozvánka doručená e-mailom

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 28.08.2019
1/UZNESENIA
Uznesenie č. 35/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: František Gajdács a Ing. Mátyás Sallay
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 36/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 37/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 38/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
Uznesenie č. 39/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu preklenovacieho úveru na financovanie investičného
projektu „prestavba a prístavba domu smútku“

B/ n e s c h v a ľ u j e
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje prijatie úveru vo výške 115 071.- Eur poskytnutého zo strany Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO 31575951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý terminovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
„Prestavba a prístavba domu smútku“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Kód výzvy: 22/PR/2017, Opatrenie č.7,
Podopatrenie 7.4, Aktivita 2 – investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.
Uznesenie č. 40/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje poskytnutie dotácie pre občianske
združenie TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 8 000.- Eur.

Uznesenie č. 41/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
1. nezaradenie položky do rozpočtu obce: Príjmové finančné operácie, položka 514 000
Prijatie úveru z 0.- Eur na 115 071.- Eur,
2. zmenu v rozpočte obce: Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál, 633 016
Reprezentačné výdavky znížiť z 1500.- Eur na 1200.- Eur,
3. ponechať Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, Finančná a rozpočtová oblasť, 637
012 Poplatky, odvody, dane bankám vo výške 2 000.- Eur, nezvýšiť na 2 300.- Eur,
4. ponechať Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, Transakcie verejného dlhu, 651 002
Splácanie úrokov z úverov vo výške 2 000.- Eur, nezvýšiť na 2 250.- Eur,
5. zmenu v rozpočte obce: Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.2.0.9
Kultúrny dom, 637 002 Kultúrne podujatia – Jánoskert zníženie z 2 000.- Eur na 1 550.Eur,
6. zaradenie položky do rozpočtu obce Kapitálové výdavky: Správa obce, položka 710 000
Nákup budov a pozemkov vo výške 16 000.- Eur,
7. ponechať Kapitálové výdavky: Cintorín, 717 002 Prestavba a prístavba domu smútku vo
výške 15 000.- Eur, nezvýšiť na 130 000.- Eur,
8. zmenu v rozpočte obce: Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, materská
škola, 637004 všeobecné služby zvýšiť zo sumy 900.-Eur na 2 400.-Eur.
Podpísané dňa 30.08.2019.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 28.08.2019

Uznesenie č. 35/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: František Gajdács a Ing. Mátyás Sallay
B/ s c h v a ľ u j e
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 36/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 37/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 38/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
Uznesenie č. 39/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu preklenovacieho úveru na financovanie investičného
projektu „prestavba a prístavba domu smútku“

B/ n e s c h v a ľ u j e
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje prijatie úveru vo výške 115 071.- Eur poskytnutého zo strany Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO 31575951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý terminovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
„Prestavba a prístavba domu smútku“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Kód výzvy: 22/PR/2017, Opatrenie č.7,
Podopatrenie 7.4, Aktivita 2 – investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.
Uznesenie č. 40/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje poskytnutie dotácie pre občianske
združenie TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 8 000.- Eur.

Uznesenie č. 41/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

schvaľuje
nezaradenie položky do rozpočtu obce: Príjmové finančné operácie, položka 514 000
Prijatie úveru z 0.- Eur na 115 071.- Eur,
zmenu v rozpočte obce: Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, 633 Materiál,
633 016 Reprezentačné výdavky znížiť z 1500.- Eur na 1200.- Eur,
ponechať Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, Finančná a rozpočtová oblasť,
637 012 Poplatky, odvody, dane bankám vo výške 2 000.- Eur, nezvýšiť na 2 300.Eur,
ponechať Bežné výdavky: Výdavky verejnej správy, Transakcie verejného dlhu,
651 002 Splácanie úrokov z úverov vo výške 2 000.- Eur, nezvýšiť na 2 250.- Eur,
zmenu v rozpočte obce: Bežné výdavky: Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.2.0.9
Kultúrny dom, 637 002 Kultúrne podujatia – Jánoskert zníženie z 2 000.- Eur na 1
550.- Eur,
zaradenie položky do rozpočtu obce Kapitálové výdavky: Správa obce, položka
710 000 Nákup budov a pozemkov vo výške 16 000.- Eur,
ponechať Kapitálové výdavky: Cintorín, 717 002 Prestavba a prístavba domu smútku
vo výške 15 000.- Eur, nezvýšiť na 130 000.- Eur,
zmenu v rozpočte obce: Bežné výdavky: Vzdelávanie – školské zariadenia, materská
škola, 637004 všeobecné služby zvýšiť zo sumy 900.-Eur na 2 400.-Eur.

V Blatnej na Ostrove, dňa 30.08.2019.
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

