Zápisnica č. 2/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 04.06.2020
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 9 -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 Gejzu Mayera a Soňu Csibovú. 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. Kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Blatná na Ostrove do vlastníctva obce
5. Pripomienky občanov - Rôzne
Poslanec Milan Trúsik navrhol doplnenie programu o bod:
1. Potvrdenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 06/OZ/2020 časť A) a časť B) bod 1.,
zo dňa 05.03.2020
Poslanec František Gajdács navrhol doplnenie programu o bod:
2.
Prekonzultovanie novej žiadosti občana o odkúpení nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 6 - Erika Szalayová, Soňa Csibová,
František Gajdács, Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik, Csaba Mayer / proti 0 / zdržal sa 1
– Gejza Mayer,
ďalej schválili doplnenie programu rokovania v pomere za 6 - Erika Szalayová, Soňa
Csibová, František Gajdács, Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik, Csaba Mayer / proti 0 /
zdržal sa 1 – Gejza Mayer.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva neboli obecnému úradu v termíne do dňa zasadnutia OZ 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.
1

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Správa o činnosti starostu bolo podané za obdobie od 03/2020.
Dňa 12.03.2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.
Mimoriadna situácia postavila obec pred úlohy a povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákonov na
ochranu civilného obyvateľstva. Väčšina týchto úloh je riadené štátom a štátnych inštitúcií príkazmi, opatreniami a usmerneniami, niektoré sú v kompetencii obce. Tieto bolo a je
potrebné denne sledovať, úlohy vykonávať, zabezpečovať a podávať o tom hlásenie
(týždenne). Počas krízovej situácie krízový štáb obce zasadal dvakrát. Starostka sa venovala
organizácii úloh, ktoré jej z prijatých nariadení vyplývali. Okrem povinných úloh
zabezpečovala iniciatívne činnosti: v obci boli ušité ochranné rúška pre obyvateľov obcezháňala látky, gumičky, zabezpečovala šitie, rozdávanie, službu nákupu potravín pre
dôchodcov obce. Poďakovala dobrovoľníkom, ktorí sa týchto prác zúčastnili: Edita Mériová,
Mária Matusová, Monika Sárosfai a Melinda Nagy. Poďakovanie patrí aj Gejzovi Mayerovi,
ktorý šitie rúšok finančne podporil, všetkým občanom, ktorí darovali látky, gumičky, stuhy
a občianskemu združeniu Inovare, ktoré ponúklo bezplatnú dezinfekciu motorových vozidiel.
Týždeň pred vyhlásením mimoriadnej situácie v obci sa zaviedli ochranné opatrenia
v školských zariadeniach obce a na obecnom úrade. Týždeň po zavedení týchto opatrení sa
opatrením regionálneho úradu prerušilo vyučovanie na základných školách a zastavila sa
prevádzka materskej školy, školskej jedálne a školského klubu. Pre klientov obecný úrad
fungoval v obmedzenom režime, úradné hodiny boli skrátené denne na 3 hodiny. Od
01.06.2020 úrad funguje podľa pôvodných otváracích hodín, s ochranným opatrením
vybavenia klientov pri vstupe do budovy. Prevádzka základnej školy bola obnovená od
01.06.2020, materskej školy bude obnovená od 15.06.2020. Starostka sa poďakovala
Ladislavovi Pollákovi, ktorý dezinfekciu školských priestorov ozónom bezplatne vykonal.
Upozornila, že mimoriadna situácia zrušená nebola, treba byť naďalej obozretní a opatrní.
Starostka sa venovala rozpracovaným projektovým žiadostiam o dotáciu:
Uskutočnilo sa stretnutie s projektantom zberného dvora obce. Za účelom poskytnutia
odborného poradenstva na stretnutí sa zúčastnil aj vedúci kancelárie ZOHŽO v Šamoríne. Dňa
11.06.2020 bude hotový návrh projektovej dokumentácie.
Starostka sa venovala doplneniu žiadosti o podporu na nákup kompostérov. Na základe
výzvy enviromentálneho fondu žiadosť doplnila o požadované dokumenty. Podľa informácií
ktoré má k dispozícii, projekty boli formálne vyhodnotené. V mesiaci jún bude zasadať rada,
ktorá rozhodne o projektových žiadostiach. Výsledok môžeme očakávať ku koncu júna.
Výzva pre členov MAS Agroprameň bola z dôvodu mimoriadnej situácie predĺžená.
Nový termín na podanie žiadosti je 10/2020. Obec Blatná na Ostrove môže získať finančné
prostriedky vo výške 12 800.- Eur na investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie
voľného času – modernizácia detského ihriska.
Vo veci odkúpenia nehnuteľností od Slovak Lines a.s. Bratislava tlmočila ponuku
obecného zastupiteľstva na kúpnu cenu vo výške 18 000.- Eur. Ponuka poslancov predávajúcim
nebola prijatá. Predávajúci žiadosti nevyhovel z dôvodu, že ponúknutá kúpna cena vo výške
30 000.- Eur zohľadňuje súčasnú trhovú cenu pozemkov v obci a zohľadňuje už poskytnutú
zľavu pre obec.
Obec využila možnosť grantového programu Slovnaft, starostka požiadala o bezplatné
poskytnutie dezinfekčného prípravku Slovnaft Hygi fluid. Žiadosť bola schválená, 23.04.2020
obci dodali 100 l dezinfekčného prípravku.
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Informácie o iných činnostiach:
Obec Blatná na Ostrove bola Vojenským kartografickým ústavom oslovená na
spoluprácu, ktorá sa týkala vydania cyklistickej a turistickej mapy územia Gabčíkova. Na mape
je vyznačený kostol a hrobka rodiny Bittóovej - turisticky významné objekty a miesta obce. Je
to prvá mapa, kde sa obec prezentuje. V obci bude osadená aj informačná tabula.
Zúčastnila sa súdneho pojednávania, kde obec vystupuje ako žalovaná strana. Žalobca
Jarmila Plešková sa domáha prinavrátenia pozemku p. č. 16/8 (cesta). Ide o získanie pozemku,
miestnu komunikáciu, ktorého vlastníkom je obec. Spolu s externým právnikom obce sa
venovali získaniu rôznych dokumentov z archívov, ktoré posilnia dôkazovú stranu obce.
Venovala sa podaniu rodičov materskej školy, ktorých zastupovala predsedkyňa
združenia rodičov školy. Na zriaďovateľa sa obrátili vo veci prehodnotenia rozhodnutia
zriaďovateľa, ktorým od 01.06.2020 rozhodol prevádzku neotvoriť. Podanie bolo doručené na
úrad včera, dnes bolo rodičom doručená odpoveď. Rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa
27.05.2020 o neotvorení materskej školy a zo dňa 02.06.2020 o otvorení materskej školy boli
prijaté plne si uvedomujúc vážnosť mimoriadnej situácie, zodpovednosť za bezpečnosť detí
a zamestnancov materskej školy ako aj plnenie povinností zriaďovateľa v súvislosti pandémiou
COVID-19 a prípadné sankcie za ich nesplnenie. Obci bol známy záujem rodičov
o umiestnenie detí do materskej školy, prieskum uskutočnila riaditeľka materskej školy dňa
19.05.2020. Táto skutočnosť však nebola jediným kritériom podmienky otvorenia zariadenia.
Ďalšie kritériá a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku
2019/20 boli ustanovené v opatreniach štátnych orgánov a usmerneniach ministerstva školstva,
ktoré boli zverejnené dňa 22.05.2020. Podľa rozhodnutia ministra školstva sa zriaďovatelia
materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl mohli rozhodnúť, vzhľadom na ich
miestne podmienky, na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu
otvoria a v akom režime. Kritériá, ktoré ovplyvnili rozhodnutie o neotvorení materskej školy
od 01.06.2020 a otvorení materskej školy od 15.06.2020 v podmienkach obce Blatná na
Ostrove sú uvedené v horeuvedených rozhodnutiach. Cieľom obce ako zriaďovateľa materskej
školy bolo vytvoriť takú prevádzku materskej školy, ktorá garantuje bezpečnosť detí.
Po vydaní povolenia na výrub dreviny pri detskom ihrisku sa uskutočnil samotný výrub
dreviny. Je možné realizovať výstavbu chodníka až k bráne detského ihriska.
Na úrade bola vykonaná kontrola okresného úradu so zameraním na agendu matriky.
Spolu so zamestnancami úradu a externými archivárkami sa venovali k príprave
vyraďovacieho konania, usporiadaniu registratúrnych záznamov archívu obce Blatná na
Ostrove.
Na záver sa poďakovala vedeniu Csemadoku, ktorí v dobrovoľnej práci vysadili kvety
do kvetináčov obce a na cintoríne pri hrobke rodiny Bittóovej a na hroby ich rodinných
príslušníkov.
Rozprava: Poslanec Ing. Sallay vyslovil nesúhlas s reakciou starostky na jej odpoveď rodičom
detí Materskej školy.
Poslanec Csaba Mayer sa informoval o osobách, ktoré sa dobrovoľne zúčastnili na šití rúšok
pre obyvateľov obce.
Ing. Sallay sa pýtal na mená členov krízového štábu. Po zodpovedaní otázok starostkou sa ďalej
poslanec Ing. Sallay opýtal na termín projektu k dopravnému parku pri základnej škole.
Starostka uviedla, že ďalšia možnosť bude v septembri.
Poslankyňa Soňa Csibová sa informovala ohľadne plánovaného termínu výstavby zberného
dvoru obce, k čomu starostka uviedla, že je to v procese vybavenia, presný termín sa nedá určiť.
Poslanci správu o činnosti starostu brali na vedomie v pomere za 7/ proti 0/zdržal sa 0.
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Bod č. 4
Kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Blatná na Ostrove do vlastníctva obce
Bod predkladala starostka obce. Zámer obce odkúpiť nehnuteľnosť od spoločnosti
Slovak Lines Služby, a.s. bol už predmetom zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiacoch
máj a november 2019. Starostka k novým informáciám uviedla, že spoločnosťou navrhnutá
konečná cena je so zohľadnením viacročnej starostlivosti obce o okolie nehnuteľnosti. Ide
o budovu s pozemkom, ktorá je určená na verejné účely, spoločnosť Slovak Lines Služby, a.s.
už nevyužíva. Členovia obecného zastupiteľstva boli pozrieť nehnuteľnosť osobne v rámci
pracovného stretnutia dňa 2.6.2020. Videli v akom stave je, na základe toho sa môžu rozhodnúť
o kúpe. Starostka kúpu nehnuteľnosti navrhla schváliť. Predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje:
kúpu nehnuteľností do vlastníctva obce: pozemok p. č. 333/3 o výmere 678 m2 a budovu na
predmetnom pozemku a to dom so súpisným číslom 164 v k. ú. Blatná na Ostrove od Slovak
Lines Služby, kúpna cena: 30 000.- Eur
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 5
Potvrdenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 06/OZ/2020
časť A) a časť B - bod 1., zo dňa 05.03.2020
Bod predkladal Milan Trúsik, ktorý žiadal o potvrdenie uznesenia č. 06/OZ/2020 v časti A/ a Bbodu 1. Starostka uvedené uznesenie nepodpísala. Uznesenie znie nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ neschvaľuje zamietnutie žiadosti Márka Eršeka a manž. Viktória, Blatná na Ostrove č. 361
o odpredaj časti pozemku p.č. 24/2, o výmere cca. 116 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove.
B/ schvaľuje
1. žiadosť Márka Eršeka a manž. Viktória, Blatná na Ostrove č. 361 o odpredaj časti
pozemku p.č. 24/2, o výmere cca. 116 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove,
Rozprava: Starostka trvá na dôvodoch, kvôli ktorým uznesenie nepodpísala. Argumentovala
tým, že ako starosta obhajuje verejný a nie osobný záujem, a poukázala na to, že oplotenie
zabraňuje pri záchranných prácach, ďalej ak takýto odpredaj bude schválený jednému
obyvateľovi bytového domu, potom treba rátať s hromadným podaním podobných žiadostí,
o čom svedčia už ďalšie žiadosti podané deň pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Poslanec Csaba Mayer uviedol, že požiarnikov v prípade požiaru nezastaví žiadne oplotenie,
takže podľa jeho názoru takýto argument starostky neobstojí.
Poslankyňa Soňa Csibová bola toho názoru, že nový majitelia by sa o tieto odkúpené parcely
starali a teda by boli pekné a udržiavané.
Poslanec Milan Trúsik predniesol návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove v súlade ustanovením § 13 ods. 8 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potvrdzuje uznesenie č.
06/0Z/2020 v časti A zo dňa 05.03.20208
A/ neschvaľuje zamietnutie žiadosti Márka Eršeka a manž. Viktória, Blatná na Ostrove č. 361
o odpredaj časti pozemku p.č. 24/2, o výmere cca. 116 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove.
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Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 – Ing. Mátyás Sallay, Csaba Mayer, Erika
Szalayová, Soňa Csibová, František Gajdács, Milan Trúsik / proti 1 - Gejza Mayer / zdržal
sa 0.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove v súlade ustanovením § 13 ods. 8 zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potvrdzuje uznesenie č.
06/0Z/2020 v časti B - bod č.1 zo dňa 05.03.20208
B/ schvaľuje
1. žiadosť Márka Eršeka a manž. Viktória, Blatná na Ostrove č. 361 o odpredaj časti
pozemku p.č. 24/2, o výmere cca. 116 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove,
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 – Ing. Mátyás Sallay, Csaba Mayer, Erika
Szalayová, Soňa Csibová, František Gajdács, Milan Trúsik / proti 1 - Gejza Mayer / zdržal
sa 0.

Bod č. 6
Prekonzultovanie novej žiadosti občana o odkúpení nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce
K novému bodu zasadnutia poslanec František Gajdács prečítal spoločnú žiadosť
obyvateľov – Evy Kristekovej, Alžbety Nagyovej a Ákosa Nagya o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce. Nakoľko ide o novú žiadosť podanú na obecný úrad deň pred zasadnutím
zastupiteľstva dňa 03.06.2020 nebola predmetom pôvodného programu zasadnutia. Žiadateľka
Alžbeta Nagyová rozdala kópie žiadosti aj s mapkou parcely poslancom aj zapisovateľke
k zápisnici. Poslanci vyzvali žiadateľky o odôvodnenie svojej žiadosti. Eva Kristeková uviedla,
že majú problémy so správaním obyvateľov v novom bytovom dome za ich bytovkou, ktorí
venčia psi popri ich budove pod ich oknami a niekedy ich výkaly v niektorých prípadoch ani
neodpratali. Chceli by si pozemok oddeliť plotom a vysadiť kríky o ktoré by sa riadne starali.
Poslanec Csaba Mayer skonštatoval, že ide vlastne o to, aby sa zabránilo konfliktom so
psami a navrhol možnosť prenájmu týchto pozemkov namiesto odkúpenia. František Gajdács
dodal, že by to malo byť zadarmo za udržiavanie. Starostka podotýkala, že otázku venčenia
psov treba riešiť aktualizovaním VZN o držaní psov na území obce, zamedziť ich voľný pohyb
a zaviazať majiteľov k odprataniu výkalov. Pridala, že prekážkou môže byť skutočnosť, že
príjazdová cesta a parkovisko medzi dvomi bytovými domami zatiaľ nebolo skolaudované.
Poslanec František Gajdács navrhol, aby túto záležitosť riešila stavebná komisia a Csaba Mayer
navrhol umiestniť tabuľu na upozornenie držiteľov psov aj k bytovému domu.
František Gajdács navrhol schváliť uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh na komplexné riešenie
využívania pozemkov okolo bytoviek vo vzťahu už podaným žiadostiam o kúpu pozemkov.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7 / proti 0/ zdržal sa 0/.
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Bod č. 7
Pripomienky občanov – Rôzne
Prvá pripomienka odznela od starostky, ktorá požiadala občanov aj poslancov o spoluúčasť,
aby šírili v povedomí občanov nutnosť dodržiavania predpisov v súvislosti s uložením odpadu
na miestach na to určených, nakoľko bola v posledných dňoch dvakrát upozornená starostom
susednej obce o tom, že naši občania nelegálne uložili odpad v katastri obce Holice.
Poslanec Csaba Mayer upozornil na nebezpečný komín na jednom z rodinných domov
a informoval sa o spôsobe vyzvania občana na odstránenie havarijného stavu. Taktiež požiadal
starostku, aby upozornila stavebníka p. Firbasa na vybudovanie chodníka, ktorý bol kvôli
stavbe oddelený plotom a zatiaľ nový nebol vybudovaný.
Starostka odpovedala, že sa poinformuje na stavebnom úrade o postupe riešenia „havarijného
stavu“ komína.
Ďalej sa poslanec pýtal na stav vybavovania so spoločnosťou SPP ohľadne premiestnenia
plynovej prípojky pri požiarnej zbrojnici, ale vzhľadom na krízovú situáciu starostka nemala
možnosť v tejto veci vybavovať.
Na otázku Ing. Sallayho dodala, že termín kolaudácie požiarnej zbrojnice je až rok 2021 alebo
2022.
Ohľadom parkovacích miest pri bytových domoch poslanec Gajdács navrhol vypracovať VZN
a ponúknuť parkovacie miesta na to vhodné k prenájmu.
Obyvateľka Alžbeta Nagyová sa poďakovala starostke za dodanie nových, veľkokapacitných
kontajnerov na triedený odpad – papier a dodala, že odvtedy nezaznamenávala uloženie
odpadov vedľa smetnej nádoby.
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 11.06.2020
Počet príloh: 10 strán, Pozvánka doručená e-mailom
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 04.06.2020

1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 10/OZ/2020
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: Soňa Csibová, Gejza Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program rokovania
2. Rozšírenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva o dva body:
a) Potvrdenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 06/OZ/2020 časť A) a časť B) bod 1.,
zo dňa 05.03.2020
b) Prekonzultovanie novej žiadosti občana o odkúpení nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Uznesenie č. 11/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 12/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 13/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
kúpu nehnuteľností do vlastníctva obce: pozemok p. č. 333/3 o výmere 678 m2 a budovu na
predmetnom pozemku a to dom so súpisným číslom 164 v k. ú. Blatná na Ostrove od Slovak
Lines Služby, kúpna cena: 30 000.- Eur
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Uznesenie č. 14/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
potvrdzuje
v súlade ustanovením § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
1. uznesenie č. 06/0Z/2020 v časti A zo dňa 05.03.20208:
A/ neschvaľuje zamietnutie žiadosti Márka Eršeka a manž. Viktória, Blatná na Ostrove č. 361
o odpredaj časti pozemku p.č. 24/2, o výmere cca. 116 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove.
2.uznesenie č. 06/0Z/2020 v časti B - bod č.1 zo dňa 05.03.2020:
B/ schvaľuje žiadosť Márka Eršeka a manž. Viktória, Blatná na Ostrove č. 361 o odpredaj časti
pozemku p.č. 24/2, o výmere cca. 116 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove
Uznesenie č. 15/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- ukladá
komisii pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie predložiť na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva návrh na riešenie využívania pozemkov okolo bytoviek vo vzťahu už
podaným žiadostiam o kúpu pozemkov

V Blatnej na Ostrove, dňa 11.06.2020
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce

8

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 04.06.2020
Uznesenie č. 10/OZ/2020
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: Soňa Csibová, Gejza Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
3. Program rokovania
4. Rozšírenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva o dva body:
c) Potvrdenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 06/OZ/2020 časť A) a časť B-bod 1.,
zo dňa 05.03.2020
d) Prekonzultovanie novej žiadosti občana o odkúpení nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Uznesenie č. 11/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 12/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 13/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
kúpu nehnuteľností do vlastníctva obce: pozemok p. č. 333/3 o výmere 678 m2 a budovu na
predmetnom pozemku a to dom so súpisným číslom 164 v k. ú. Blatná na Ostrove od Slovak
Lines Služby, kúpna cena: 30 000.- Eur
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Uznesenie č. 14/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
potvrdzuje
v súlade ustanovením § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
1. uznesenie č. 06/0Z/2020 v časti A zo dňa 05.03.20208:
A/ neschvaľuje zamietnutie žiadosti Márka Eršeka a manž. Viktória, Blatná na Ostrove č. 361
o odpredaj časti pozemku p.č. 24/2, o výmere cca. 116 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove
2. uznesenie č. 06/0Z/2020 v časti B - bod č.1 zo dňa 05.03.2020:
B/ schvaľuje žiadosť Márka Eršeka a manž. Viktória, Blatná na Ostrove č. 361 o odpredaj časti
pozemku p.č. 24/2, o výmere cca. 116 m2 v k.ú. Blatná na Ostrove
Uznesenie č. 15/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- ukladá
komisii pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie predložiť na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva návrh na riešenie využívania pozemkov okolo bytoviek vo vzťahu už
podaným žiadostiam o kúpu pozemkov
V Blatnej na Ostrove, dňa 11.06.2020

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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