Zápisnica č. 3/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 09.09.2021
na Obecnom úrade Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce Mgr. Terézia Földváry, poslanci obecného zastupiteľstva - Ing.
Mátyás Sallay, Milan Trúsik, Csaba Mayer, Gejza Mayer a hlavná kontrolórka
obce - Ing. Monika Mészárosová

Počet obyvateľov: 6 -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 Csabu Mayera a Milana Trúsika.
Oboznámila prítomných s programom rokovania.
Program
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o činnosti starostu obce
4. Kontrola zverejňovania zápisníc a kontrola plnenia uznesení za obdobie 2019-2020
5. Pripomienky občanov – Rôzne
Poslanec Ing. Mátyás Sallay požiadal o rozšírenie programu o ďalší bod:
 Investičné zámery obce okolo školy
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 4/ proti 0 / zdržal sa 0.
Poslanci schválili rozšírenie programu 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 žiadne úlohy.
Poslanci brali na vedomie v pomere za 4/ proti 0 / zdržal sa 0.
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Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 10.06.2021. Starostka
informovala o činnostiach od tohto dátumu.
Vo veci požiarnej zbrojnice: z dotácií súkromných osôb boli uhradené faktúry za
preloženie plynovej prípojky. Po ukončení montážnych prác zamestnanci plynárenskej
spoločnosti vykonali kontrolu miesta. Následne obecný úrad požiadal SPP-distribúcia a.s.
o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii prestavby požiarnej zbrojnice.
Projekt plánovaného zberného dvora: Združením domových samospráv bolo
napadnuté právoplatné rozhodnutie Krajského súdu, čo znamená, že sa ich odvolaniu bude
venovať Najvyšší súd SR.
V ďalšom súdnom procese s majiteľkou nehnuteľností v Blatnej na Ostrove, Ing.
Jarmilou Pleškovou, súd pre opakovanú neprítomnosť žalobcu Plešková aj jeho právneho
zástupcu rozhodol v prospech obce.
Starostka sa venovala riadeniu modernizačných prác budovy športu: odstránili sa staré
schody pri vchode do budovy, uskutočnilo sa betónovanie chodu z prednej aj v zadnej časti
budovy, vytriedil sa inventár budovy. Aj futbalisti si vytriedili svoje vybavenie. Do skladov sa
pridali vynovené police zo starej knižnice. Strecha už druhý krát bola opravená, ale keďže ide
o čiastočné opravy, pri daždi stále niekde zateká, takže v budúcnosti bude potrebné vyčleniť
financie na jej kompletnú opravu.
Vyhotovuje sa pravdepodobná hodnota zákazky opravy vonkajšej spojovacej chodby
školskej jedálne.
Na základe žiadosti obce bol telefónny stĺp pri zastávke autobusu premiestnený, aby sa
mohol umiestniť prístrešok zastávky pre cestujúcich.
Na základe žiadosti obce o pridelenie asistenta učiteľa ZŠ bola Okresným úradom
Trnava schválená finančná dotácia pre túto pozíciu.
Vo veci kamerového systému obce starostka sa stretla s technikom, prizvala aj
poslancov Csabu Mayera a Františka Gajdácsa. Bola vykonaná obhliadka terénu
a konzultované riešenia na problémové miesta.
Vyúčtovala sa dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor, aj druhé kolo očkovania
prostredníctvom VÚC.
Starostka informovala, že cez letné prázdniny na území obce sa vykonali údržbárske
práce a to: v obecnom parku sa vymenili a premaľovali latky na laviciach, v školskej jedálni
a v škôlke bola výmena ohrievača vody, inštalácia plynovej rúry, vykonalo sa komplexné
upratovanie v škole aj v škôlke, taktiež v školskej jedálny.
Starostka žiadosťou požiadala o dotáciu na pracovné miesto dobrovoľníckeho
asistenta úrad práce. Dotácia bola schválená na 6 mesiacov.
Starostka sa venovala zabezpečeniu voľby rady školy materskej školy a základnej
školy ako aj vyhláseniu výberového konania na post riaditeľa školy a škôlky. Zostavenie rady
školy a materskej školy je 1 pedagóg, 1 nepedagogický zamestnanec, 1 zástupca z rodičov, 1
obyvateľ obce a 1 poslanec. Školská rada vzniká na základe príslušných zákonov, jej úlohou
je voľba riaditeľa školy a materskej školy. Aj tento rok bolo vyhlásené výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ a MŠ. Na pozíciu riaditeľa materskej školy sa nikto
neprihlásil, za riaditeľa bola dočasne vymenovaná najdlhšie pôsobiaca učiteľka, ktorá má aj
najdlhšiu prax. Na pozíciu riaditeľa základnej školy sa prihlásil jeden kandidát, súčasná
riaditeľka školy. Voľba riaditeľa bola vykonaná za účasti delegáta Štátnej školskej inšpekcie
Trnava. Rada školy zvolila za riaditeľku Mgr. Alžbetu Hlivákovú. Na návrh rady školy bola
starostkou obce vymenovaná za riaditeľa základnej školy v Blatnej na Ostrove.
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Starostka obce sa zúčastnila rozlúčkovej detí materskej školy. V mene samosprávy
obce Blatná na Ostrove, všetkých súčasných a bývalých detičiek našej škôlky a v mene
spoluobčanov obce poďakovala riaditeľke materskej školy Alžbete Véghovej za jej 43 ročnú
svedomitú prácu vykonávanú pre nás. Od nástupu do zamestnania ju vykonávala na jednom
pracovnom mieste, v našej škôlke na vysokej odbornej báze Pedagogická práca bola pre ňu
poslaním, robila ju láskou celého srdca. Prejavilo sa to nielen vo vzťahu ku materskej škole
ale aj k svojej obci a spoločenstvu, pre ktorú sa v dobrovoľnej práci angažovala a v ktorej
stále pokračuje. Popriala jej spokojne strávené roky v dôchodku a dobré zdravie.
Dňa 31.júla 2022 sa konalo najväčšie kultúrne podujatie obce, „Chute Jánošovej
záhrady – festival kotlíkových jedál“. Starostka obce sa venovala získaniu finančných
prostriedkov na zabezpečenie podujatia. Sponzorské sa podarilo získať vo výške 2 700 eur,
obecným zastupiteľstvom bolo schválených 2 000 eur. Pomoc nám poskytli hlavne
podnikateľské subjekty pôsobiace v obci ale aj občania obce. Dostali sme pekné ceny do
tomboly, ale boli takí, ktorí nám poskytli bezplatné služby. Starostka poďakovala všetkým za
pomoc písomnou formou a taktiež urobila slovne na schôdzi – prečítala sponzorov podujatia.
Informovala, že na festivale sa zúčastnilo 14 družstiev, medzi nimi aj družstvo našej
partnerskej obce Mezőtúr, a ešte družstvo zo Srbska (Nový Bečej). O hostí sa postarali Gejza
Mayer, István Földváry, Ján Süli a Marta Süliová. Jedlo a občerstvenie podujatia
zabezpečoval miestny Dobrovoľný hasičský zbor a základná organizácia Csemadoku.
Vyzdvihla podporu spoločnosti ATS Energy, s.r.o., ktorá v obecnom parku dala nainštalovať
nové hojdačky pre deti, poskytla ich obci bezplatne v hodnote 5 000,- Eur.
Venovala sa organizácii tradičnej akcie ktorá je spojená so svätou omšou - Vysvätenie
nového chleba. Konalo sa 22.08.2021. Starostka upiekla chleby, boli vysvätené na omši
a rozdané na ochutnanie.
Starostka obce ocenila dobročinné podujatie „Krásny letný deň“, ktoré bolo
organizované miestnym dobrovoľným hasičským zborom a Csemadokom. Výťažok podujatia
vo výške 2 500 eur venovali materskej a základnej škole na realizáciu dopravného ihriska.
Finančné prostriedky boli odovzdané slávnostne, riaditeľkám vzdelávacích inštitúcií.
Na záver starostka poďakovala Občianskemu združeniu Inovare so sídlom v Blatnej na
Ostrove, že formou darovacej zmluvy čiastočne podporilo nákup meračov rýchlosti
umiestnených na dvoch vjazdoch do obce, a to sumou 2 000,- Eur.
Poslanci správu o činnosti starostky brali na vedomie v pomere za 4/ proti 0/
zdržal sa 0.

Bod č. 4
Kontrola zverejňovania zápisníc a kontrola plnenia uznesení
za obdobie 2019-2020
Hlavná kontrolórka Obce Blatná na Ostrove, Ing. Monika Mészárosová, ako
oprávnená osoba vykonala na základe Uznesenia č. 34/OZ/2020 zo dňa 24. 9.2020 v súlade
s § 18df písm. h zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predmetom kontroly boli: kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolu
plnenia povinností pri zverejňovaní povinných informácií podľa § 5 ods. 8 zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uviedla, že povinná osoba nepostupuje
v súlade s niektorými ustanoveniami Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a na
nápravu zistených nedostatkov navrhla prijať konkrétne opatrenia. Správa z kontroly tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
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Na pripomienky zo strany poslancov ohľadnom včasného vyhotovenia a zverejnenia
zápisníc zo zasadnutí starostka uviedla, že v minulosti viackrát žiadala obecné zastupiteľstvo
o navýšenie rozpočtu na prijatie pracovnej sily obecného úradu aspoň na polovičný úväzok.
Jej žiadosti doteraz nebolo vyhovené. Pracovníci úradu častým nadčasom nestíhajú práce
úradu, ide to medzi ostatnými aj na úkor písaniu zápisníc. Plnenie uznesení sú podmienené
finančným krytím úloh v rozpočte obce. Dopravný projekt obce stojí okrem časovej tiesne aj
z dôvodu, že každá cenová ponuka obsahuje niečo iné a treba ich zosúladiť.
Poslanci správu hlavnej kontrolórky brali na vedomie v pomere: za 4 /proti
0/zdržal sa 0

Bod č. 5
Investičné zámery obce okolo školy
Poslanec Ing. Mátyás Sallay predniesol v tomto bode zámery
a) obnovenie povrchu prístupovej cesty k materskej škole od cesty č. 1382.
b) likvidáciu časti betónovej plochy a zväčšenia zelenej plochy na nádvorí materskej
školy o ploche približne 200 m2
c) obnovenie povrchu na nádvorí materskej a základnej školy o ploche približne 1150 m2
d) likvidáciu zbernej vodnej šachty na nádvorí školy
a zároveň vyčlenenie finančných prostriedkov v úprave rozpočtu obce. Termín: 31.08.2022.
Poslanec vo svojej dôvodovej správe uviedol, že prístupová cesta k materskej škole od
cesty č.1382 ako aj spevnená plocha na nádvorí materskej a základnej školy sú v dezolátnom
stave a potrebujú obnoviť. Poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s riaditeľkou
základnej školy a pani starostky, pod organizáciou a vedením stavebnej komisie sa touto
témou zaoberali a došli k jednotnému názoru, čo sa týka potreby opravy ako aj formy
samotného prevedenia. Časť spevnenej plochy pred materskou školou sa zruší a zatrávni,
zvyšok plochy má byť pokrytý zámkovou dlažbou. Prístupová cesta má byť obnovená. Forma
opravy v tomto prípade sa nešpecifikoval. Takisto sa preberala likvidácia zbernej šachty na
nádvorí školy, ktorá je nevyužitá a zaberá zbytočne priestor na nádvorí.
Poslanec Csaba Mayer navrhol zákazku rozobrať na tri časti, nakoľko niektoré časti
bude možné realizovať svojpomocne, ako napr. rozobratie šachty, búranie betónovej plochy.
Starostka obce uviedla, že pred samotnou realizáciou investičného zámeru obce je
potrebné určiť pravdepodobnú hodnotu zákazky, ktorú následne treba zapracovať do
rozpočtu obce.
Poslanec Mátyás Sallay navrhol uznesenie prijať v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičné zámery obce: obnovenie povrchu prístupovej
cesty k materskej škole od cesty č. 1382; likvidácia časti betónovej plochy a zväčšenia
zelenej plochy na nádvorí materskej školy o ploche približne 200 m2; obnovenie povrchu na
nádvorí materskej a základnej školy o ploche približne 1150 m2. Termín: 31.08.2022
Vyčlenenie finančných prostriedkov na jednotlivé zámery určia poslanci v rozpočte obce na
rok 2022.
Poslanci Obecného zastupiteľstva uznesenie schválili v pomere za 4 / proti 0 /
zdržal sa 0.
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Bod č. 6
Pripomienky občanov - rôzne
Starostka prítomným, Márkovi Eršekovi a jeho manželke Viktórii oznámila, že má
prísľub od poslanca Františka Gajdácsa, že predloží niekoľko nájomných zmlúv, aby obecný
úrad mohol ustanoviť obvyklú cenu nájmu, až následne sa môže predložiť na schválenie
minimálna cena na prenájom pozemkov pri ich bytovom dome.
Na otázku poslanca Csabu Mayera, prečo sa napríklad neplatí nájom na užívanie ornej
pôdy, ktorá je vo vlastníctve obce – darovanej užívateľom na účel vybudovania zberného
miesta obce – poslanec Gejza Mayer vyhlásil, že je nutné dať tieto nájomné záležitosti do
poriadku a každý, kto užíva pozemky obce musí mať nájomnú zmluvu, a to bez výnimky.
Poslanec Csaba Mayer poznamenal, že prekonzultoval stav vykurovania, rúr vedúcich
z kotolne a pod. pri škole, ktorý treba preinštalovať, lebo je nielen starý, ale aj neúsporný.
O stave starostka má vedomosti a tiež je názoru, že bude treba čo najskôr opraviť.
Pripomenula nutnosť vyčlenenia finančných prostriedkov aj tu takisto, ako pri všetkých
investíciách, ktoré pokladá obecné zastupiteľstvo za potrebné realizovať.
Nakoniec sa poslanec Milan Trúsik opýtal, ako postupuje nový územný plán.
Starostka uviedla, že spracovateľovi dokumentácie neboli dodané všetky návrhy od
poslancov obce, čaká na ich predloženie.
Nakoľko ďalšie pripomienky ani otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za
účasť a ukončila zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
Overovatelia:
Csaba Mayer
Milan Trúsik
Zapísala Monika Czetli, dňa 16.09.2021
Počet príloh: 25 strán, Pozvánka doručená e-mailom
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 09.09.2021
UZNESENIA
Uznesenie č. 23/OZ/2021
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: Milan Trúsik, Csaba Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program rokovania
2. Rozšírenie programu rokovania o bod: Investičné zámery obce okolo školy
Uznesenie č. 24/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 25/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 26/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole zverejňovania zápisníc a kontrola plnenia
uznesení za obdobie 2019-2020
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Uznesenie č. 27/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
- investičné zámery obce: obnovenie povrchu prístupovej cesty k materskej škole od
cesty č. 1382; likvidácia časti betónovej plochy a zväčšenia zelenej plochy na nádvorí
materskej školy o ploche približne 200 m2; obnovenie povrchu na nádvorí materskej
a základnej školy o ploche približne 1150 m2. Termín: 31.08.2022
Vyčlenenie finančných prostriedkov na jednotlivé zámery určia poslanci v rozpočte
obce na rok 2022.
V Blatnej na Ostrove, dňa 16.09.2021
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 09.09.2021

Uznesenie č. 23/OZ/2021
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: Milan Trúsik, Csaba Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
3. Program rokovania
4. Rozšírenie programu rokovania o bod: Investičné zámery obce okolo školy
Uznesenie č. 24/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení

Uznesenie č. 25/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce

Uznesenie č. 26/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole zverejňovania zápisníc a kontrola plnenia
uznesení za obdobie 2019-2020
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Uznesenie č. 27/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
- investičné zámery obce: obnovenie povrchu prístupovej cesty k materskej škole od
cesty č. 1382; likvidácia časti betónovej plochy a zväčšenia zelenej plochy na nádvorí
materskej školy o ploche približne 200 m2; obnovenie povrchu na nádvorí materskej
a základnej školy o ploche približne 1150 m2. Termín: 31.08.2022
Vyčlenenie finančných prostriedkov na jednotlivé zámery určia poslanci v rozpočte
obce na rok 2022.

V Blatnej na Ostrove, dňa 16.09.2021

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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