Zápisnica č. 7/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 7.11.2019
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce Mgr. Terézia Földváryová, poslanci obecného zastupiteľstva Soňa Csibová, František Gajdács, Ing. Mátyás Sallay, Erika Szalayová, Milan
Trúsik, Csaba Mayer, Gejza Mayer, hlavná kontrolórka obce - Ing. Monika
Mészárosová

Počet obyvateľov: 19 - 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 7
poslancov, t.j. je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného
úradu Moniku Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Soňu Csibovú a Gejzu Mayera.
Starostka obce informovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na základe
žiadosti poslancov obecného zastupiteľstva. Oboznámila prítomných s návrhom programu
rokovania zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Potvrdenie uznesení zo zasadnutí OZ z 19.09.2019
3. Zväčšenie trávnatej plochy na nádvorí škôlky
4. Pripomienky občanov - Rôzne
Poslanec Milan Trúsik predložil návrh na rozšírenie programu zasadnutia OZ nasledovnými
bodmi:
1.
Inštalácia obecného osvetlenia
2.
Zmena otváracej doby zberného dvora odpadu
3.
Zariadenie stálej parkovacej plochy za kostolom
4.
Predĺženie chodníka za kostolom popri múre parku
5.
Vypracovanie komplexného dopravného projektu
Predmetný návrh spolu s dôvodovou správou v písomnej forme na mieste rokovania predložil
starostke a poslancom obce.
Poslanci program rokovania schválili v pomere za 7 / proti 0 / zdržal sa 0. Rozšírenie
programu rokovania schválili v pomere za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 2
Potvrdenie uznesení zo zasadnutí OZ z 19.09.2019
Poslanec Milan Trúsik predložil dôvodovú správu k návrhu potvrdiť uznesenia
Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.9.2019 – uznesenie OZ č. 47/OZ/2019, 51/OZ/2019
a 52/OZ/2019.
Starostka navrhla každé uznesenie jednotlivo prerokovať.
K uzneseniu č. 47/OZ/2019 – „Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
s platnosťou od 1. októbra 2019 pozastaviť rozvoz jedál susedným, či iným obciam“
v rozprave okrem poslancov, starostky obce, hlavnej kontrolórky obce aj zamestnanci
obecného úradu: Ján Méri, Katarína Szalayová, Zita Horváthová, starosta obce Trnávka. Po
vypočutí názorov pre a proti, o zmluvných podmienkach a finančných údajoch sa obecné
zastupiteľstvo zhodlo na odročení tohto uznesenia na ďalšie plánované zasadnutie OZ, na deň
12. decembra 2019 s tým, že v záujme zodpovedného rozhodnutia poslanci vyžiadajú
potrebné informácie z obecného úradu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie č. 47/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019
v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 z.č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Poslanci uznesenie neschválili v pomere za 0/ proti 4 - Ing. Mátyás Sallay, Erika
Szalayová, Soňa Csibová, Gejza Mayer/ zdržal sa 3 - Milan Trúsik, František Gajdács,
Csaba Mayer.
Uzneseniu č. 51/OZ/2019 – „Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
nainštalovať kamerový systém najneskôr do 31.októbra 2019“ poslanec Milan Trúsik naďalej
požadoval inštaláciu kamerového systému na dosiahnutie „pocitu bezpečia“ v obci.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie č. 51/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019
v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 z.č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 - Ing. Mátyás Sallay, Erika Szalayová, Soňa
Csibová, Milan Trúsik, František Gajdács, Csaba Mayer/ proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza
Mayer.
Uznesenie č. 52/OZ/2019 – „Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu najneskôr
do 15. októbra 2019 vyzvať obchodnú spoločnosť OSP DANUBIUS s.r.o. zaplatiť zmluvnú
pokutu podľa čl. X. odseku 10.1 Zmluvy o dielo z 29.10.2018 a podniknúť všetky nutné
právne kroky smerom k presadeniu tejto pohľadávky. Zároveň vyzvať spoločnosť, odborne
odstrániť vadu spôsobenú na asfalte cesty pri prechode pre chodcov.“
V rámci rozpravy predniesol poslanec Milan Trúsik svoje argumenty na potvrdenie
uznesenia, trval na odstránení závady a vyrubení sankcie. Starostka zopakovala, že stavebné
práce neboli ukončené na základe jej požiadavky – z objektívnych dôvodov. Vyjadrila názor,
že takýto postup obce by mal zo strany OSP Danubius s.r.o. určite súdnu dohru. Poslanec
Gejza Mayer žiadal takýto postup uplatniť aj v prípade iných obchodných partnerov obce.
Poslanci jednotlivo vyjadrili súhlas uplatnenia rovnakého princípu podľa návrhu poslanca
Gejzu Mayera.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie č. 52/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019
v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 z. č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Poslanci uznesenie č. 52/OZ/2019 schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 3
Zväčšenie trávnatej plochy na nádvorí škôlky
Poslanec Milan Trúsik predniesol návrh schváliť zámer zníženia betónovej plochy na
školskom dvore a vytvorenie zelenej zóny odstránením betónu v rozlohe 14 panelov, t.j. 40
metrov dlhého a 5 metrov širokého pásu, ktorý sa týka parciel č. 223/14, 223/12 a 223/24.
Následne sa má terén vyčistiť a zasiať trávou, a to v termíne do 30.4.2020. K návrhu pripravil
poslanec Ing. Mátyás Sallay vizualizáciu, ktorá odôvodňuje nahradenie časti pozemku, ktorý
sa má v budúcnosti od zelenej plochy dvora materskej školy ubrať a plotom oddeliť, nakoľko
sa má vytvoriť príjazd k súkromnému pozemku.
Za potvrdenie uznesenia v rozprave vystúpili poslanci, proti potvrdeniu vystúpila
starostka, riaditeľka miestnej materskej školy aj riaditeľka základnej školy. Riaditeľka ZŠ
argumentovala s uzatvorenou ústnou dohodu poslancov Gajdácsa, Sallayho a starostky, na
základe ktorej bolo dohodnuté odstránenie betónovej plochy iba v jednom pásme. Ďalej
informovala, že škola sa zapája do grantového programu prostredníctvom ktorého žiadajú
dotáciu na zriadenie dopravného ihriska. Realizácia ihriska vyžaduje dostatok spevnenej
(betónovej) plochy.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) odstránenie betónovej plochy na parcele 223/14 v rozlohe 14 panelov (zhruba 40 m)
na dĺžku a 2 panelov (zhruba 5 metrov) na šírku začínajúc od plota pri parcele
223/12, pozdĺž parcely 222/24,
b) úpravu terénu na vyčistenej plochy a zasiatie trávy najneskôr do 30.04.2020.
Poslanci návrh neschválili v pomere za 0/ proti 4 - Ing. Mátyás Sallay, Erika Szalayová,
Soňa Csibová, Gejza Mayer/ zdržal sa 3 - Milan Trúsik, František Gajdács, Csaba
Mayer.

Bod č. 4
Inštalácia obecného osvetlenia
Podľa predloženého návrhu uznesenia poslanca Milana Trúsika obecné zastupiteľstvo
hlasovalo o zámere inštalovať všetky už obstarané kusy verejného osvetlenia najneskôr do
30.11.2019.
Poslanci uznesenie schválili za 7/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Zmena otváracej doby zberného dvora odpadu
Návrh poslanca Milana Trúsika obsahuje rozpis otváracích hodín zberného miesta v obci,
čo odôvodňuje tým, že podľa súčasných otváracích hodín občania nemajú dostatok času na
uloženie odpadu. Starostka upozornila na fakt, že je ťažké zabezpečiť personál na sobotu
poobede a že určenie pracovného času zamestnancov obecného úradu je v kompetencii
starostu a nie obecného zastupiteľstva.

Návrh uznesenia predložený poslancom Milanom Trúsikom:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zmeniť otváracie hodiny zberného dvora odpadu
nasledovne:
a) v dobe od 1. apríla až 30. septembra
i. piatok 15:00 hod. – 18:00 hod.
ii. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
b) v dobe od 1. októbra až 31. marca
i. piatok 14:00 hod. – 17:00 hod.
ii. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / - Ing. Mátyás Sallay, Erika Szalayová, Soňa
Csibová, Milan Trúsik, František Gajdács, Csaba Mayer, proti 0/ zdržal sa 1/ - Gejza
Mayer .

Bod č. 6
Zariadenie stálej parkovacej plochy za kostolom
Starostka prečítala návrh poslanca Milana Trúsika. Trúsik vysvetlil prítomným
predstavu o parkovacej ploche, preložením existujúcich stĺpov, ktoré zabraňujú prechodu áut
za kostolom.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zriadiť stálu parkovaciu plochu premiestnením
kolíkov za kostolom 2,5 m od komunikácie č. 1382 najneskôr do 23.12.2019.
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 7
Predĺženie chodníka za kostolom popri múre parku
Poslanec Trúsik informoval o zámere predĺžiť chodník pri detskom ihrisku. Podľa
dôvodovej správy jej výstavbu žiadal realizovať do 28.02.2020. Starostka informovala, že
popri plote detského ihriska sa nachádza drevina, ktorá zabraňuje výstavbe chodníka.
Povolenie na výrub dreviny a samotný výrub do toho termínu nie je možné realizovať.
Poslanec Trusik predložil nasledovný návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predĺženia chodníka za kostolom popri múre
parku po vchodovú cestu do parku, najneskôr do 30.04.2020.
Poslanci návrh schválili v pomere: za 7/ proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 8
Vypracovanie komplexného dopravného projektu
Predložený návrh prečítala starostka. V návrhu skupina poslancov požaduje
vypracovanie komplexného projektu, ktorý zmapuje dopravnú situáciu obce so zameraním na
nebezpečné úseky a s návrhmi na vylepšenie, a to do konca mesiaca apríl 2020. Na otázku
poslanca Ing. Sallayho starostka uviedla, že finančné prostriedky na vypracovanie projektu
treba zapracovať do rozpočtu obce na rok 2020.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vypracovať dopravný projekt pre komplexné
riešenie dopravnej situácie v obci zahŕňajúc umiestnenie autobusových zastávok, riešenie
križovatiek, návrhy na vybudovanie chodníkov, umiestnenie prechodov, limitovanie dopravy
a rýchlosti a iné. Projekt musí byť konzultovaný komisiou pre stavebníctvo, rozvoj obce
a životné prostredie a prezentovaný aj obecnému zastupiteľstvu a to najneskôr do 30.04.2020.
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 7 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 9
Pripomienky občanov – Rôzne
V bode pripomienky – rôzne odzneli otázky na výstavbu projektu požiarnej zbrojnice,
ktorej realizácia momentálne stagnuje z dôvodu, že plynová prípojka potravín Betty sa
nachádza v mieste plánovaného rozšírenia požiarnej zbrojnice (treba požiadať o jeho
odstránenie), odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku a budovy od Slovak Lines a.s. Bratislava.
Starostka informovala o plánovaných zmenách verejnej autobusovej dopravy. Hovorilo sa
o pripravovanom projekte chodníku ku hlavnej ceste. Poslanec Csaba Mayer a Soňa Csibová
ako predseda kultúrnej komisie ponúkli starostke pomoc pri organizovaní podujatí, ktorých
organizátorom je obecný úrad.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Overovatelia:
Soňa Csibová
Gejza Mayer
Zapísala Monika Czetli, dňa 14.11.2019
Počet príloh: 22 strán + jedna doručenka, Pozvánka doručená e-mailom

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 07.11.2019

1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 62/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania a rozšírenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 63/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e p o t v r d z u j e
1. uznesenie č. 47/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019
B/ p o t v r d z u j e
1.uznesenie č. 51/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019 v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 z. č.
369/1990 o obecnom zriadení.
2. uznesenie č. 52/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019 v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 z. č.
369/1990 o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 64/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-

neschvaľuje
a) odstránenie betónovej plochy na parcele 223/14 v rozlohe 14 panelov (zhruba 40 m)
na dĺžku a 2 panelov (zhruba 5 metrov) na šírku začínajúc od plota pri parcele
223/12, pozdĺž parcely 222/24,
b) úpravu terénu na vyčistenej plochy a zasiatie trávy najneskôr do 30.04.2020

Uznesenie č. 65/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer inštalovať všetky už obstarané kusy verejného osvetlenia najneskôr do 30.11.2019.

Uznesenie č. 66/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer zmeniť otváracie hodiny zberného dvora odpadu nasledovne:
a) v dobe od 1. apríla až 30. septembra
i. piatok 15:00 hod. – 18:00 hod.
ii. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
b) v dobe od 1. októbra až 31. marca
i. piatok 14:00 hod. – 17:00 hod.
ii. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod
Uznesenie č. 67/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer zriadiť stálu parkovaciu plochu premiestnením kolíkov za kostolom
komunikácie č. 1382 najneskôr do 23.12.2019.

2,5 m od

Uznesenie č. 68/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer predĺženia chodníka za kostolom popri múre parku po vchodovú cestu do parku,
najneskôr do 30.04.2020.
Uznesenie č. 69/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer vypracovať dopravný projekt pre komplexné riešenie dopravnej situácie v obci
zahŕňajúc umiestnenie autobusových zastávok, riešenie križovatiek, návrhy na vybudovanie
chodníkov, umiestnenie prechodov, limitovanie dopravy a rýchlosti a iné. Projekt musí byť
konzultovaný komisiou pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie a prezentovaný aj
obecnému zastupiteľstvu a to najneskôr do 30.04.2020.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

V Blatnej na Ostrove, dňa 15.11.2019.

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 07.11.2019

Uznesenie č. 62/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania a rozšírenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 63/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e p o t v r d z u j e
- uznesenie č. 47/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019
B/ p o t v r d z u j e
1.uznesenie č. 51/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019 v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 z. č.
369/1990 o obecnom zriadení.
2.uznesenie č. 52/OZ/2019 zo dňa 19.09.2019 v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 z. č.
369/1990 o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 64/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- neschvaľuje
a) odstránenie betónovej plochy na parcele 223/14 v rozlohe 14 panelov (zhruba 40 m)
na dĺžku a 2 panelov (zhruba 5 metrov) na šírku začínajúc od plota pri parcele 223/12,
pozdĺž parcely 222/24,
b) úpravu terénu na vyčistenej plochy a zasiatie trávy najneskôr do 30.04.2020

Uznesenie č. 65/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer inštalovať všetky už obstarané kusy verejného osvetlenia najneskôr do 30.11.2019.

Uznesenie č. 66/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer zmeniť otváracie hodiny zberného dvora odpadu nasledovne:
a) v dobe od 1. apríla až 30. septembra
i. piatok 15:00 hod. – 18:00 hod.
ii. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
b) v dobe od 1. októbra až 31. marca
i. piatok 14:00 hod. – 17:00 hod.
ii. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod
Uznesenie č. 67/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer zriadiť stálu parkovaciu plochu premiestnením kolíkov za kostolom
komunikácie č. 1382 najneskôr do 23.12.2019

2,5 m od

Uznesenie č. 68/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer predĺženia chodníka za kostolom popri múre parku po vchodovú cestu do parku,
najneskôr do 30.04.2020
Uznesenie č. 69/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
zámer vypracovať dopravný projekt pre komplexné riešenie dopravnej situácie v obci
zahŕňajúc umiestnenie autobusových zastávok, riešenie križovatiek, návrhy na vybudovanie
chodníkov, umiestnenie prechodov, limitovanie dopravy a rýchlosti a iné. Projekt musí byť
konzultovaný komisiou pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie a prezentovaný aj
obecnému zastupiteľstvu a to najneskôr do 30.04.2020.

V Blatnej na Ostrove, dňa 15.11.2019.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

