Zápisnica č. 1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 05.03.2020
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 17 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie
Bod č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Terézia Földváry, starostka obce,
privítala prítomných. Skonštatovala, že poslanecký zbor je prítomný v počte 6 poslancov, t.j. je
uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Moniku
Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Eriku Szalayovú 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
Dodatok č. 1 k VZN obce Blatná na Ostrove č. 04/2012 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce
Blatná na Ostrove
Schválenie preklenovacieho úveru na zabezpečenie financovania investičného
projektu „Prestavba a prístavba domu smútku“
Žiadosti občanov a organizácií
Rozpočet obce na rok 2020-2022
Pripomienky občanov - rôzne
Starostka navrhla doplnenie programu o ďalšie body, a to:
1.
Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky obce
2.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019

Poslanci schválili program rokovania v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0,
ďalej schválili doplnenie programu rokovania v pomere za 6 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva neboli obecnému úradu v termíne do dňa zasadnutia obecným zastupiteľstvom
uložené úlohy.
Rozprava: Poslanec poukázal na úlohu, ktorá sa mala plniť do 28.2.2020, a to na
premiestnenie stĺpov parkovacej zóny za kostolom. Starostka poznamenala, že kvôli
nevyhovujúcemu počasiu nebolo možné do daného termínu úlohy splniť. Požiadala obecné
zastupiteľstvo, aby brali ňou podanú informáciu na vedomie.
Poslanci informáciu s výnimkou zámeru zriadenia parkovacej plochy za kostolom brali
na vedomie v pomere za 6/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Starostka sa venovala rozpracovaným a novým projektovým žiadostiam o dotáciu:
1. Poslanci boli informovaný o postupe projektu zberný dvor obce. Okresný úrad
Dunajská Streda rozhodol, že navrhovaná činnosť v predloženom zámere sa nebude
posudzovať. Voči rozhodnutiu okresného úradu bolo podané odvolanie. Výsledkom
odvolacieho konania je rozhodnutie Okresného úradu Trnava – odvolanie Združenia
domových samospráv zamietol a rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda
potvrdil.
2. V súvislosti projektom požiarnej zbrojnice informovala, že sa uskutočnilo stretnutie
s vlastníkom nehnuteľnosti Betti potravín. Vlastník súhlasí s premiestnením
prípojky plynu. Úradné náležitosti bude potrebné spoločne s vlastníkom vybaviť.
3. Pre materskú školu starostka získala finančný dar v hodnote 1200.- eur. Suma bola
pripísaná na účet združenia rodičov. Je to dar v podobe 2% daní od spoločnosti
D4R7 Construktion.
4. Informovala, že zatiaľ nemáme informáciu o úspešnosti projektovej žiadosti na
rozvoj odpadového hospodárstva z Enviromentálneho fondu. Dotáciu sme žiadali na
nákup kompostérov.
5. Ďalej informovala, že je vypísaná výzva pre členov MAS Agroprameň. Termín na
podanie žiadosti je 5/2020. 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 (vrátane nákupu
cvičiacich strojov).
6. Starostka informovala, že obec v októbri požiadala Slovak Lines a.s. Bratislava
o kúpu nehnuteľností v k.ú. Blatná na Ostrove. Na základe požiadavky
predávajúceho, žiadosť doplnila navrhovanou kúpnou cenou kupujúceho 15 000.eur. Na valnom zhromaždení spoločnosti táto suma nebola akceptovaná, predaj bol
schválený za 30 000.- Eur. Dnes bola starostka kontaktovaná za účelom vyhotovenia
kúpnej zmluvy v prípade, že o kúpu máme záujem.
7. V rámci podporného programu VUC Trnava sme požiadali o podporu
samosprávnej akcie Chute Jánošovej záhrady a výlet dôchodcov.
8. Starostka žiadosťou sa obrátila na Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie dotácie na
opravu budovy školskej jedálne a kuchyne.

9. Informovala, že za účelom získania grantu na vybudovanie dopravného ihriska
písomnou žiadosťou sa obrátila na spoločnosť Volkswagen Slovakia Bratislava.
Z dôvodu veľkého počtu žiadostí program bol predčasne ukončený. Žiadosť sa
presúva do 2. kola grantového programu, termín zahájenia 01.09.2020.
Starostka sa venovala k príprave podujatí samosprávy obce na rok 2020: Na tento rok sú
predbežne dohodnuté: výročie revolúcie 1848/49, brigáda z príležitosti dňa Zeme, Chute
Jánošovej záhrady, cyklistická túra, požehnanie nového chleba, Beh pre zdravie, výlet
dôchodcov, deň dôchodcov, divadelné predstavenie.
Informovala, že je vybavené povolenie na výrub dreviny pri detskom ihrisku. Po výrube sa
môže realizovať pokračovanie chodníku až k bráne detského parku.
Venovala sa zabezpečeniu zákonnej povinnosti obce – uzatvoriť zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov (triedený zber odpadu). Zmluva sa uzatvára spoločnosťou Natur Pack
a.s. Bratislava od 01.03.2020.
Informovala, že v obci bola vykonaná komplexná kontrola zameraná na dodržiavanie
požiarno- bezpečnostných predpisov. Kontrola bola ukončená bez zistených nedostatkov.
Občania obce Trnávky oslovili starostku obce s požiadavkou o zmenu cestovného poriadku
autobusovej dopravy SAD Dunajská Streda. Starostka žiadosť napísala v mene troch obcí, do
podpory žiadosti zapojila občanov týchto obcí, ktorí svojim podpisom potvrdili záujem
o zmenu cestovného poriadku.
Spolu s referentkou daní sa venovali daňovým neplatičom za rok 2019, dokumenty boli
pripravené na exekučné konanie.
Venovala sa postúpenému podnetu Úradu pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Bratislava.
Predmetný podnet smeroval k preskúmaniu možného porušenia zákona o verejnom obstarávaní
nedodržaním zákonom predpísaného postupu pri výbere prác týkajúcich sa rekonštrukcie
chodníka pri detskom ihrisku - podlimitná civilná zákazka. Po riadnom preskúmaní
a vyhodnotení podnetu a zmluvy úrad uvádza, že zákazka rekonštrukcie chodníka nie je
podlimitnou zákazkou, ako je uvedené v doručenom podaní. Podľa zákona o verejnom
obstarávaní je zákazkou s nízkou hodnotou podľa § 117. Dodávateľ zákazky bol vybratý
postupom § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Spolu s externým právnikom a advokátom obce sa venujú súdnej žalobe podanej voči obci
Blatná na Ostrove. Žalobca Jarmila Plešková sa domáha prinavrátenia pozemku p. č. 16/8, druh
pozemku: zastavaná plocha, účel využitia miestna komunikácia.
Starostka ďalej informovala, že elektronická registratúra obce bola spojená ústredným portálom
verejnej správy.
Venovala sa zabezpečeniu voľby do NR SR, ktorá bola 29.02.2020.
Okrem horeuvedených činností starostka sa venovala administratívnym veciam, reprezentácii
obce na rôznych podujatiach, fórach atď. (napr. Slovakiatour Bratislava).

Rozprava: Poslankyňa Erika Szalayová sa opýtala na druh dopravného parku, ktorý je
plánovaný na školský dvor. Dostala odpoveď, že ide je pláne zriadiť dopravné ihrisko, ktorá
by bola umiestnená na spevnenú betónovú plochu. Požiadavky na jeho rozmer zatiaľ nie sú
známe.
Ing. Mátyás Sallay sa zaujímal o mieru rekonštrukcie školskej kuchyne. Starostka vysvetlila,
že v miestnostiach školskej kuchyne boli naposledy v rokoch 1970 vymenené dlaždice
a obklady, plánuje sa kompletná obnova miestností vrátane výmeny zariadenia a spotrebičov.
Ďalšia otázka poslanca sa týkala kúpnej ceny parcely, ktorú obec získala od Slovenského
pozemkového fondu Bratislava, nachádza sa u odpočívadel autobusov. Odpoveď starostky:
Tieto pozemky získala obec do svojho vlastníctva bezodplatne, t.j. zadarmo.
Poslanci správu o činnosti starostu brali na vedomie v pomere za 6/ proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 4
Dodatok č. 1 k VZN obce Blatná na Ostrove č. 04/2012 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na
území obce Blatná na Ostrove
Starostka predložila návrh Dodatku č.1 k VZN obce Blatná na Ostrove č. 04/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na
území obce Blatná na Ostrove. Vysvetlila, že k navýšeniu treba pristúpiť z dôvodu, že v zákone
je minimálny poplatok vo výške 35,00 Eur, a navrhuje poplatok zvýšiť o 3,00 Eurá nad
zákonom stanovený minimálny poplatok.
Poslanci sa uzniesli na Dodatku č.1 k VZN obce Blatná na Ostrove č. 04/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na
území obce Blatná na Ostrove
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove prerokovalo Dodatok č. 1 k VZN obce Blatná
na Ostrove č. 04/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečistenia na území obce Blatná na Ostrove
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6/ 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, keď sa z dôvodu blízkosti termínu zúčtovania dotácie sa musia začať
stavebné práce. Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť financovanie projektu.
Z uvedeného dôvodu navrhla schváliť preklenovací úver na zabezpečenie financovania
investičného projektu „Prestavba a prístavba domu smútku“, a to na základe Indikatívnej
ponuky financovania Prima banky Slovensko, a.s..

Rozprava: Zo strany poslancov odzneli obavy a pochybnosti ohľadom spoločnosti, ktorá má
stavebné práce vykonať, poukázali na nedostatky dodávateľa pri iných prácach, ktoré
spoločnosť neodstránila včas a obec neodškodnila.
Poslanec Milan Trúsik navrhol počkať na papierovú formu podpísanej finálnej verzie zmluvy
o úvere, nakoľko má z vlastných skúseností obavy o konanie finančných inštitúcií.
František Gajdács sa informoval o termíne vyplatenia stavebnej spoločnosti, ďalej poukázal
na to, že treba predísť skorším nedostatkom zabezpečením stavebného dozoru a vedením
stavebného denníka.
Starostka na otázky poslancov reagovala nasledovne: úhrada za vykonané stavebné práce sa
uskutoční až po vykonaní samotných prác, takže o konkrétnom termíne úhrady toho času nie
je možné hovoriť. Dodávateľa stavebných prác v tomto štádiu nie je možné meniť, bol
vybratý v postupe verejného obstarávania, ktorého výsledok bol oznámený poskytovateľovi
dotácie. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľ dotácie
uzatvoril s obcou na základe výsledkov verejného obstarávateľa.
Poslanec Ing. Sallay vyslovil názor, podľa ktorého by sa obec nemala púšťať do spolupráce so
spoločnosťou, ktorá poslednú zákazku splnila s pochybnosťami, kým táto predošlá kapitola
nebude ukončená. Milan Trúsik potvrdil túto mienku tým, že obec má čas s projektom do
roku 2023.
Poslanec Gejza Mayer žiadal ostatných poslancov, aby nemiešali iné projekty s projektom
domu smútku, mali by sa sústrediť na aktuálny projekt, v ktorej je čas začať konať.
Poslanci preklenovací úver neschválili v pomere za 1 – Gejza Mayer / proti 0/ zdržal
sa 5 – Ing. Mátyás Sallay, Csaba Mayer, Erika Szalayová, František Gajdács, Milan
Trúsik.

Bod č. 6
Žiadosti občanov a organizácií
Starostka predniesla dva žiadosti, ktoré boli do termínu zasadnutia OZ predložené.
Žiadosť č. 1 - Obyvatelia nového bytového domu č. 361, Márk Eršek a Viktória Eršeková
žiadajú o odkúpenie časti pozemku parc. č. 24/2 vedeného na LV č. 261 vedľa bytového domu,
tesne popri ich prízemného bytu, vo výmere cca. 116 m2. Predmetný pozemok je v majetkom
obce.
Starostka žiadosti odporúčala nevyhovieť z dôvodov, že by to mohol byť precedens a aj
v prípade ďalších žiadostí o kúpu pozemku okolo bytovky. Ďalej poukázala na prekážky
v prípade opravných prác popri predmetnej budove. Vyslovila názor, že záujmom obce je pri
bytových domoch vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti: všetkým občanom
obce ako aj všetkým obyvateľom v bytových domoch.
Rozprava: Poslanec Csaba Mayer po vypočutí dôvodov na odkúpenie prítomnej žiadateľky
vyslovil názor, že nevidí žiadne prekážky v splnení žiadosti, navrhuje odpredať pozemok obce
s ťarchou, ktorá zabezpečí prístup na pozemok v prípade nutnosti.
Poslanec Milan Trúsik navrhol žiadosti Márka Eršeka a Viktórii Eršekovej vyhovieť.

Hlasovanie:
Návrh č. 1 starostky:
Poslanci zamietnutie odpredaja neschválili v pomere: za 0/ proti 5 - Ing. Mátyás
Sallay, Csaba Mayer, Erika Szalayová, František Gajdács, Milan Trúsik / zdržal sa 1 Gejza Mayer.
Návrh č. 2 Milana Trúsika:
Poslanci schválili v pomere za 5 - Ing. Mátyás Sallay, Csaba Mayer, Erika Szalayová,
František Gajdács, Milan Trúsik / proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza Mayer.
Žiadosť č. 2- Rímskokatolická cirkev, Farnosť Holice, predkladala starostka obce.
Žiadosť zo dňa 04.12.2019 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 30 000.- Eur na
obnovu kaplnky.
Žiadosť č. 3 – Csemadok ZO Blatná na Ostrove, predkladala starostka obce.
Žiadosť zo dňa 08.01.2020 na kultúrne podujatia organizácie v roku 2020. Požadovaná výška
dotácie 1920.- Eur.
Žiadosť č. 4 – TJ Dynamo Blatná na Ostrove, predkladala starostka obce.
Žiadosť zo dňa 14.02.2020 na rozvoj telovýchovy a športu. Požadovaný výška dotácie 10 500.eur.
Financovanie úloh obce vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo
premietnuté do rozpočtu obce na rok 2020. Prebytok rozpočtu činí 9 850.- eur, čo je možné
rozdeliť na dotácie iným subjektom. K dnešnému dňu boli obci doručené tri žiadosti o dotáciu
z rozpočtu obce.
Rozprava k žiadostiam č. 2, 3 a 4: Poslankyňa Erika Szalayová vyslovila návrh na schválenie
dotácie pre Rímskokatolickú cirkev vo výške 2 000,00 Eur, podľa Milana Trúsika pre ZO
Csemadok vo výške 1 750,00 Eur a pre TJ Dynamo vo výške 8 000,00 ako v predošlom roku.
Poskytnutie dotácií bola poslancami schválená v pomere:
- pre Rímskokatolickú cirkev Farnosť Holice za 6/ proti 0/ zdržal sa 0/;
- pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove za 5 - Ing. Mátyás Sallay, Csaba Mayer,
Erika Szalayová, František Gajdács, Milan Trúsik / proti 1 - Gejza Mayer/
zdržal sa 0;
- pre ZO Csemadok Blatná na Ostrove za 6/ proti 0/ zdržal sa 0;

Bod č. 7
Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové
výdavky obce
Stav rezervného fondu obce k 31.12.2019 bol 38 478.- Eur. Starostka obce navrhla na
účte rezervného fondu ponechať sumu 10 000.- Eur. Do rozpočtu na rok 2020 prostredníctvom
príjmových finančných operácií navrhla zapojiť 28 478.- eur, ktoré je možné použiť na
kapitálové výdavky obce.
Rozprava: poslanec Milan Trúsik navrhol celú sumu rezervného fondu presunúť do rozpočtu
obce.

1. Poslanci návrh starostky neschválili v pomere za 1 – Gejza Mayer/ proti 3 –
Erika Szalayová, Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik/ zdržal sa 2 – Csaba Mayer, František
Gajdács.
2. Návrh poslanca Milana Trúsika poslanci schválili v pomere za 4 - Erika
Szalayová, Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik, František Gajdács / proti 1 - Gejza Mayer
/ zdržal sa 1 - Csaba Mayer

Bod č. 8
Rozpočet obce na rok 2020-2022
O návrhu rozpočtu obce informovala prítomných starostka. V súlade s ustanoveniami zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
je predkladaný trojročný rozpočet, t.j. rozpočet pre r. 2020 - 2022, pričom príjmy a výdavky
rozpočtu pre rok 2020 sú záväzné a príjmy a výdavky pre rok 2021 a rok 2022 záväzné nie sú.
Na základe prehľadu údajov možno konštatovať, že v celkovej výške je rozpočet pre r. 2020
prebytkový, pričom bežný rozpočet je prebytkový vo výške 11 700,- € a kapitálový rozpočet je
navrhnutý so schodkom 93 478,-€. Navrhovaný schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a rozdielu príjmov a výdavkov finančných operácií.
V časti kapitálových príjmov nepočítame príjmom. V časti príjmov z daní z nehnuteľností
dochádza k malým rozdielom oproti predchádzajúcemu roku: k zmenám sadzieb daní
nedochádza avšak oproti minulým rokom sa predpokladá vyšší príjem na položke „poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. V časti príjmov z transferov sú zaradené
príspevky na činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce (školstvo, matrika,
register obyvateľstva, stavebné konanie,...).
V časti bežné výdavky, správa obce sú zahrnuté výdavky na zvýšenie počtu zamestnanca obce.
Prijatie zamestnanca na obecný úrad s úväzkom na 4 hodiny je nevyhnutné za účelom
zabezpečenia výkonných činností úradu.
Medzi kapitálovými výdavkami v návrhu rozpočtu pre r. 2020 sú zahrnuté výdavky na
realizáciu prístavby a prestavby požiarnej zbrojnice, na dokončenie II. etapy rekonštrukcie
verejného osvetlenia (montáž rozperky), výdavky na spolufinancovanie prestavby a prístavby
domu smútku, na dokončenie rekonštrukcie oplotenia základnej školy, rekonštrukciu strechy
základnej školy vrátane výstavby nového oplotenia pri budove materskej školy, výdavky na
prístavbu a prestavbu požiarnej zbrojnice.
Rozpočet výdavkov vychádza predovšetkým z potreby zabezpečiť financovanie úloh obce
vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: správa miestnych komunikácií - správa verejných priestranstiev - správa cintorínov - správa
kultúrnych, športových zariadení, kultúrnych pamiatok - nakladanie s odpadom - udržiavanie
čistoty v obci - správu a údržbu verejnej zelene - správa a údržba verejného osvetlenia - ochrana
životného prostredia - vzdelávanie, kultúra.

Svoje stanovisko k navrhovanému rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2020 a k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 predložila hlavná kontrolórka obce, ktorá svoje
písomné stanovisko zaslala obecnému úradu 2.3.2020, a ktoré bolo poslancom obecného
zastupiteľstva doručené e-mailom. Podľa stanoviska hlavnej kontrolórky bol návrh rozpočtu
obce predložený starostkou obce zostavený v súlade s príslušným zákonom o rozpočtových
pravidlách. Tak z hľadiska zákonnosti ako metodickej správnosti odporúča obecnému
zastupiteľstvu predložený návrh schváliť a viacročný rozpočet obce na roky 2021-2022 zobrať
na vedomie.
Rozprava: Po zodpovedaní otázok poslancov ohľadom niektorých položiek rozpočtu odzneli
nasledovné návrhy na zmenu rozpočtu:
Erika Szalayová – znížiť výdavky na kultúrne podujatie Chute Jánošovej záhrady z 3000.- eur
na 1 500,00 Eur, ktorú sumu môžu následne po schválení dotácie od TTSK zmeniť;
Milan Trúsik – znížiť výdavky na deň dôchodcov o 200,00 Eur a výlet dôchodcov o 600,00
Eur, nakoľko tieto akcie sú iba pre úzky počet dôchodcov, navrhuje dôchodcom rozdať
poukážky vo výške 20,- Eur, aby sa im takto kompenzovali navýšené výdavky za odvoz
komunálneho odpadu – navrhuje na poukážky vyčleniť 3 200,00 Eur z výdavkov.
Poslanci Ing. Mátyás Sallay a Milan Trúsik ďalej navrhujú zmeniť VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poskytnúť zľavu
dôchodcom. Starostka obce odpovedala, že na rok 2020 nariadenie nie je možné zmeniť.
Erika Szalayová navrhuje zvýšiť sumu na údržbu školskej jedálne o 800,00 Eur na opravu
vonkajšej chodby; na údržbu pri MŠ zvýšiť sumu všeobecných služieb o 3 000,00 Eur na
odstránenie chýb betónovej plochy pred vchodom; vyčleniť 15 000,00 Eur na vybudovanie
novej autobusovej zastávky v centre obce, k čomu znížiť výdavky na dom smútku o príslušnú
sumu ( na 0.- Euro).
Hlasovanie obecného zastupiteľstva o pozmeňujúcich návrhoch k predloženému návrhu
rozpočtu obce na rok 2020:
1. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Chute Jánošovej
záhrady: z 3 000,00 Eur znížiť na 1 500.- Eur
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
2. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne zabezpečenie –
dôchodcovia, Položka 633 006 Deň dôchodcov znížiť z 2 000.- Eur na 1 800.- Eur.
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
3. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne zabezpečenie –
dôchodcovia, Položka 634 004 Výlet dôchodcov znížiť z 1200.- Eur na 600.- Eur.
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
4. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0
Sociálne zabezpečenie – dôchodcovia, Položka 642 014 Peňažná poukážka
dôchodcom vo výške 3200.- Eur.- Eur.
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.

5. Do rozpočtu zaradiť položku: 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 vo výške 8 000.- Eur
Hlasovanie: za 5/ proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza Mayer.
6. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer
pre Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1750.- Eur
Hlasovanie: za 6- Erika Szalayová, Ing. Mátyás Sallay, Milan Trúsik, František
Gajdács, Csaba Mayer / proti 0/ zdržal sa 0.
7. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer
pre Rímsko-katolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 2 000.- Eur
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
8. Bežné výdavky: Vzdelávanie - školské zariadenia, Funkčná klasifikácia výdavkov 09.
Školská jedáleň, Položka 635 006 Údržba budovy zvýšiť o 800.- Eur, zo 150.- Eur na
950.- Eur
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
9. Bežné výdavky: Vzdelávanie - školské zariadenia, Funkčná klasifikácia výdavkov 09.
Materská škola, Položka 637 004 Všeobecné služby zvýšiť o 3 000.- Eur, z 300.- Eur
na 3 300.- Eur
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
10. Do rozpočtu zaradiť položku: Kapitálové výdavky, Funkčná klasifikácia výdavkov
04.5.1 Cestná doprava, Položka 717 001 Výstavba autobusovej zastávky vo výške
15 000.- Eur
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
11. Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov: 08.4.0.0 Cintorín, Položka
717 003 Prestavba a prístavba domu smútku, znížiť z 15 000.- Eur na 0.- Eur
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
Starostka predložila poslancom návrh na prijatie uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
B/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky
2020-2022
2. Rozpočet obce na roky 2021-2022
C/ s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce na rok 2020 vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 9
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Hlavná kontrolórka predložila svoju správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. V zmysle
kontrolnej činnosti vykonala:
1. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania;
2. Kontrolu plnenia rozpočtu obce Blatná na Ostrove k 30.6.2019
3. Kontrolu zameranú na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov
dodávateľských faktúr za obdobie 01.07.2019 do 30.09.2019.
4. Kontrolu dodržania zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce od
01.01.2019, uloženú Obecným zastupiteľstvom.
5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie
6. V rámci ďalšej činnosti poskytla metodickú pomoc zamestnancom.
Správa hlavnej kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
Rozprava: Starostka obce podotýkala, že za rok 2019 bola predložená táto jediná správa o
kontrole, ktorá vzhľadom na časový posun už nemá žiadnu relevantnú hodnotu, je iba
informácia o období, ktorá je už za nami. Upozornila hlavnú kontrolórku na to, že jej schválený
pracovný plán nebol splnený, vykonaná činnosť nebola nikým konzultovaná, na obecný úrad
nedoručila žiadnu správu. Požiadala hlavnú kontrolórku o predloženie správ v termíne, podľa
schváleného plánu práce.
Hlavná kontrolórka k vyššie vymenovaným uznala, že zo zdravotných dôvodov a z dôvodu
účasti na školení svoju kontrolórsku činnosť nemohla v stanovených termínoch vykonať.
Poznamenala však, že podklady k hodnoteniu úveru nedostala včas, komunikáciu
charakterizovala ako nepostačujúcu a žiada obec o včasné zaslanie požiadaviek ako aj
pozvánky a materiálu na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starostka navrhla obecnému zastupiteľstvu po a) správu hlavnej kontrolórky brať na vedomie,
po b) upozorniť hlavnú kontrolórku na zanedbanie svojich pracovných povinností.
Poslanec Gejza Mayer a Milan Trúsik požiadali hlavnú kontrolórku o písomné zhrnutie ňou
vykonaných činností a odôvodnenie výskytu nedostatkov.
Starostka predložila poslancom návrh na prijatie uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove b e r i e n a v e d o m i e správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Hlasovanie: za 5/ proti 0/ zdržal sa 1- Gejza Mayer.
2. Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove upozorňuje hlavnú kontrolórku obce na
zanedbávanie povinností vyplývajúcich z jej funkcie tým, že obsah správy o kontrolnej
činnosti za rok 2019 nezodpovedá plánu kontrolnej činnosti schválenej dňa 28.08.2019
uznesením obecného zastupiteľstva č. 38/OZ/2019
Hlasovanie: za 1 – Gejza Mayer/ proti 1- František Gajdács/ zdržal sa 4 – Csaba
Mayer, Milan Trúsik, Erika Szalayová, Mátyás Sallay .

Bod č. 10
Pripomienky občanov – Rôzne
Valéria Lelkesová sa opýtala, prečo bola autobusová zastávka v obci preložená inam, pretože
sa zle nastupuje a vystupuje, zastávka je bez prístrešku, cestujúci vystupujú z autobusu v tme
do mláky.
Poslanec Ing. Mátyás Sallay rozdal poslancom a prítomným občanom navrhnutý projekt na
vytvorenie novej autobusovej zastávky, ktorá by podľa neho bolo riešením na situáciu. Podľa
nákresu by bola nová zastávka vybudovaná na rohu obecného parku za kostolom s tým, že by
autobusy museli obchádzať kostol.
Starostka opätovne poznamenala, že preloženie zastávky žiadalo SAD Dunajská Streda a je žiaľ
na úkor obyvateľov. Umiestnenie zastávky žiaden obyvateľ obce nechce pred svojim domom
tolerovať a riadnu zastávku so strechou nie je možné iba tak umiestniť, je možné na základe
povolenia stavebného úradu.
Csaba Mayer navrhol požiadať spoločnosť CHV o menší otvorený kontajner, ktorého
umiestnenie na pozemku obce pred miestnym espressom by nepodliehalo stavebnému
povoleniu.
Starostka bude ohľadom zastávky s SAD Dunajská Streda rokovať ďalej.
Csaba Mayer sa ohľadom plynovej prípojky pri budove DHZ opýtal, ako je možné, že prípojka
plynu bola realizovaná bez zriadenia vecného bremena a prečo má obec platiť za chybu, ktorú
spravil niekto iný? Či je možnosť požiadať SPP o refundáciu nákladov?
Starostka uviedla, že obec má dve možnosti; pustiť sa do sporu s SPP alebo sa so spoločnosťou
dohodnúť a zaplatiť preloženie. Podotýkala, že čas beží a do roku 2021 obec musí uskutočniť
prestavbu budovy požiarnej zbrojnice, inak dotáciu musí vrátiť.
František Gajdács sa opätovne opýtal na dokončenie kamerového systému, k čomu starostka
požiadala
o dohodu
termínu
s odborníkom
na
kamerový
systém.
Erika Szalayová požiadala referentku – účtovníčku obecného úradu, Zitu Horváthovú
o zaslanie stavu rozpočtu štvrťročne, aby OZ malo aktuálnu informáciu o výdavkoch
a príjmoch obce.
Róbert Kalina položil otázku, či má obec vážny záujem odkúpiť nehnuteľnosť spoločnosti
Slovak Lines na území obce. Starostka uviedla, že je nehnuteľnosť pre obec zaujímavá, nakoľko
sa nachádza v strategickom centre obce a bola by dobre využiteľná. Poslanci boli tiež toho
názoru, že treba nehnuteľnosť pozrieť a na základe zhodnoteného stavu hoci aj na úver
nehnuteľnosť odkúpiť, aj keď za vyššiu sumu, aká bola navrhnutá na začiatku rokovaní.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
Overovatelia:
Erika Szalayová
Csaba Mayer
Zapísala Monika Czetli, dňa 12.03.2020
Počet príloh: 70 strán, Pozvánka doručená e-mailom

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 05.03.2020

1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 01/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: Erika Szalayová a Csaba 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) Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky obce
b) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Uznesenie č. 02/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení výnimkou s výnimkou zámeru zriadenia parkovacej plochy za
kostolom
Uznesenie č. 03/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 04/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- prerokovalo
Dodatok č. 1 k VZN obce Blatná na Ostrove č. 04/2012 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Blatná na Ostrove

Uznesenie č. 05/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
neschvaľuje
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
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. 06/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
zamietnutie žiadosti Márka Érseka 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/ s h v a ľ u j e
1. žiadosť Márka Érseka a manž. Viktórie, 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. dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 2000.- Eur
3. dotáciu z rozpočtu obce pre ZO Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1 750.- Eur
4. dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 8 000.- Eur
Uznesenie č. 07/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 28 478.- eur
B/ s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 38 478.- eur

Uznesenie č. 08/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
C/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúce návrhy k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2020:
1. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Chute Jánošovej
záhrady: znížiť z 3 000,00 Eur na 1 500.- Eur
2. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne zabezpečenie –
dôchodcovia, Položka 633 006 Deň dôchodcov znížiť z 2 000.- Eur na 1 800.- Eur.
3. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne zabezpečenie –
dôchodcovia, Položka 634 004 Výlet dôchodcov znížiť z 1200.- Eur na 600.- Eur
4. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0
Sociálne zabezpečenie – dôchodcovia, Položka 642 014 Peňažná poukážka
dôchodcom vo výške 3200.- Eur
5. Do rozpočtu zaradiť položku: 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 vo výške 8 000.- Eur
6. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer
pre Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1750.- Eur
7. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer
pre Rímsko-katolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 2 000.- Eur
8. Bežné výdavky: Vzdelávanie - školské zariadenia, Funkčná klasifikácia výdavkov 09.
Školská jedáleň, Položka 635 006 Údržba budovy zvýšiť o 800.- Eur, zo 150.- Eur na
950.- Eur
9. Bežné výdavky: Vzdelávanie - školské zariadenia, Funkčná klasifikácia výdavkov 09.
Materská škola, Položka 637 004 Všeobecné služby zvýšiť o 3 000.- Eur, z 300.- Eur
na 3 300.- Eur
10. Do rozpočtu zaradiť položku: Kapitálové výdavky, Funkčná klasifikácia výdavkov
04.5.1 Cestná doprava, Položka 717 001 Výstavba autobusovej zastávky vo výške
15 000.- Eur
11. Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov: 08.4.0.0 Cintorín, Položka
717 003 Prestavba a prístavba domu smútku, znížiť z 15 000.- Eur na 0.- Eur
D/ s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce na rok 2020 vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov obecného
zastupiteľstva

E/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočet obce na roky 2021-22
Uznesenie č. 09/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
B/ n e s c h v a ľ u j e,
aby hlavná kontrolórka obce bola upozornená na zanedbávanie povinností vyplývajúcich z jej
funkcie tým, že obsah správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 nezodpovedá plánu kontrolnej
činnosti schválenej dňa 28.08.2019 uznesením obecného zastupiteľstva č. 38/OZ/2019

2/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012

Obecné zastupiteľstvo Blatná na Ostrove
sa uznáša
na Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2012 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na celom území obce Blatná na Ostrove

V Blatnej na Ostrove, dňa 15.03.2020
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 05.03.2020

Uznesenie č. 01/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: Erika Szalayová a Csaba 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) Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky obce
b) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Uznesenie č. 02/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení výnimkou s výnimkou zámeru zriadenia parkovacej plochy za
kostolom
Uznesenie č. 03/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 04/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- prerokovalo
Dodatok č. 1 k VZN obce Blatná na Ostrove č. 04/2012 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Blatná na Ostrove

Uznesenie č. 05/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
neschvaľuje
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
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. 09/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
B/ n e s c h v a ľ u j e,
aby hlavná kontrolórka obce bola upozornená na zanedbávanie povinností vyplývajúcich z jej
funkcie tým, že obsah správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 nezodpovedá plánu kontrolnej
činnosti schválenej dňa 28.08.2019 uznesením obecného zastupiteľstva č. 38/OZ/2019
V Blatnej na Ostrove, dňa 15.03.2020

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce

Oznámenie
o pozastavení výkonu uznesení č. 06/OZ/2020, 07/OZ/2020 a 08/OZ/2020
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove zo dňa 05.03.2020
Starostka obce Blatná na Ostrove týmto oznamuje, že využila svoje oprávnenie podľa § 13 ods.
6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o OZ“) a v lehote stanovej v § 12 ods. 10 zákona o OZ
nepodpísala
uznesenie č. 06/OZ/2020
uznesenie č. 07/OZ/2020
uznesenie č. 08/OZ/2020
obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove zo dňa 05.03.2020, ktorými sa obecné
zastupiteľstvo uznieslo nasledovne:

Uznesenie č. 06/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
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/ s h v a ľ u j e
1. žiadosť Márka Eršeka a manž. Viktórie, 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. dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 2000.- Eur
3. dotáciu z rozpočtu obce pre ZO Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1 750.- Eur
4. dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 8 000.- Eur

Uznesenie č. 07/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 28 478.- eur
B/ s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 38 478.- eur

Uznesenie č. 08/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
C/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúce návrhy k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2020:
1. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Chute Jánošovej záhrady:
znížiť z 3 000,00 Eur na 1 500.- Eur
2. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – dôchodcovia,
Položka 633 006 Deň dôchodcov znížiť z 2 000.- Eur na 1 800.- Eur.
3. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – dôchodcovia,
Položka 634 004 Výlet dôchodcov znížiť z 1200.- Eur na 600.- Eur
4. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne
zabezpečenie – dôchodcovia, Položka 642 014 Peňažná poukážka dôchodcom vo výške
3200.- Eur
5. Do rozpočtu zaradiť položku: 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 vo výške 8 000.- Eur
6. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia,
kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Csemadok
Blatná na Ostrove vo výške 1750.- Eur
7. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia,
kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Rímskokatolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 2 000.- Eur
8. Bežné výdavky: Vzdelávanie - školské zariadenia, Funkčná klasifikácia výdavkov 09. Školská
jedáleň, Položka 635 006 Údržba budovy zvýšiť o 800.- Eur, zo 150.- Eur na 950.- Eur
9. Bežné výdavky: Vzdelávanie - školské zariadenia, Funkčná klasifikácia výdavkov 09.
Materská škola, Položka 637 004 Všeobecné služby zvýšiť o 3 000.- Eur, z 300.- Eur na 3
300.- Eur
10.
Do rozpočtu zaradiť položku: Kapitálové výdavky, Funkčná klasifikácia výdavkov 04.5.1
Cestná doprava, Položka 717 001 Výstavba autobusovej zastávky vo výške 15 000.- Eur
11.Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov: 08.4.0.0 Cintorín, Položka 717 003
Prestavba a prístavba domu smútku, znížiť z 15 000.- Eur na 0.- Eur

D/ s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce na rok 2020 vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov obecného
zastupiteľstva
E/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočet obce na roky 2021-22

Výkon predmetných uznesení je z uvedeného dôvodu p o z a s t a v e n ý.

Odôvodnenie
Obecné zastupiteľstvo Blatná na Ostrove na zasadnutí konanom dňa 05.03.2020 prijalo:
Uznesenie č. 06/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
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/ s h v a ľ u j e
1. žiadosť Márka Eršeka a manž. Viktórie, 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. dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolickú cirkev, Farnosť Holice vo výške 2000.- Eur
3. dotáciu z rozpočtu obce pre ZO Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1 750.- Eur
4. dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 8 000.- Eur
K časti A/ a B/ ods. 1 predmetného uznesenie je potrebné uviesť, že obecné zastupiteľstvo na
základe žiadosti Márka Eršeka a jeho manželky Viktórii Eršekovej rozhodlo o odpredaji časti
pozemku p. č. 24/2, o výmere cca. 116 m² v k. ú. Blatná na Ostrove bez splnenia zákonného
postupu v prípade nakladanie s majetkom obce, tak ako to určuje zákon o OZ. Taktiež som
toho názoru, že predmetné body prijatého uznesenia sú v rozpore s verejným záujmom, keďže
uprednostňuje individuálny (súkromný) záujem nad záujmom verejným. Je nesporné, že
samotné vlastníctvo k bytu nezakladá právo na nadobudnutie vlastníctva k priľahlým
pozemkom, keďže vo verejnom záujme obce je zabezpečiť pre všetkých vlastníkov bytov ako
aj ich obyvateľov neobmedzený prístup k týmto obytným domom a verejným priestranstvám.
Taktiež je potrebné brať do úvahy aj požiarno-bezpečnostné hľadiska, prípadné práva
prechodu a prejazdu aj pre iných oprávnených osôb a zámer využitia predmetnej parcely.
Parcela č. 24/2 je zapísaná na LV č. 261 vo výmere 2139 m², druh pozemku zastavaná plocha
a nádvoria, spôsobom využitia kód 18 (pozemok na ktorom je dvor). Dvor je nezastavané
priestranstvo pri dome, ktorý bezpochyby majú právo využívať všetci vlastníci dotknutých
nehnuteľnosti, v tomto prípade bytov nachádzajúcich sa v bytových domov, postavených na
parc.č. 24/2.

K časti B/ ods. 2, 3 a 4 predmetného uznesenia je potrebné uviesť, že je zrejme v rozpore s ust.
§ 10 ods. 2, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“), nakoľko obec má schválený
schodkový bežný rozpočet z ktorého sa poskytujú dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť
Holice vo výške 2000.- Eur, ZO Csemadok Blatná na Ostrove vo výške 1 750.- Eur a dotáciu
z rozpočtu obce pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 8 000.- Eur, celkom vo výške 11 750
€.
Podľa § 13 ods. 6 zákona o OZ sa domnievam, že uznesenie č. 06/OZ/2020 odporuje zákonu č.
583/2004 Z. z. z dôvodu, keďže financovanie úloh obce nie je v plnom rozsahu kryté
rozpočtovými zdrojmi, tak ako to zákon ustanovuje. Súčasne poukazujem aj na ustanovenie §
7 ods. 6 ( druhá veta) zákona č. 583/2004 Z. z., že poskytovaním dotácií sa nemôže zvyšovať
celkový dlh obce.
Uznesenie č. 07/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ n e s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 28 478.- eur
B/ s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 38 478.- eur
Predmetné uznesenie je zrejme v rozpore s ust. § 10 ods. 9, ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
Svoj nesúlad s prijatým uznesením zdôvodňujem tým, že obec môže rezervný fond použiť len
v taxatívnych prípadoch uvedených v zákone č. 583/2004 Z.z. V zmysle pozmeňujúcich
návrhov poslancov obecného zastupiteľstva bol schválený rozpočet obce na rok 2020 tak, že
rezervný fond vytvorený v predchádzajúcich rokoch vo výške 38 478 € bude zapojený do
rozpočtu v plnej výške na kapitálové výdavky obce. V skutočnosti bude použitie rezervného
fondu v kapitálovom rozpočte len vo výške 28 478 € a zostávajúca časť rezervného fondu sa
použije na výdavky bežného rozpočtu, čo je v rozpore s citovaným zákonom.
Uznesenie č. 08/OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ s c h v a ľ u j e
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v podmienkach obce
Blatná na Ostrove na roky 2020-2022
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2020-2022

C/ s c h v a ľ u j e
pozmeňujúce návrhy k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2020:
1. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo,
08.2.0.9 Kultúrny dom, Položka 637 002 Kultúrne podujatia – Chute Jánošovej záhrady:
znížiť z 3 000,00 Eur na 1 500.- Eur
2. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – dôchodcovia,
Položka 633 006 Deň dôchodcov znížiť z 2 000.- Eur na 1 800.- Eur.
3. Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – dôchodcovia,
Položka 634 004 Výlet dôchodcov znížiť z 1200.- Eur na 600.- Eur
4. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 10.2.0 Sociálne
zabezpečenie – dôchodcovia, Položka 642 014 Peňažná poukážka dôchodcom vo výške
3200.- Eur
5. Do rozpočtu zaradiť položku: 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 vo výške 8 000.- Eur
6. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia,
kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre Csemadok
Blatná na Ostrove vo výške 1750.- Eur
7. Do rozpočtu zaradiť položku: Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia,
kultúra a náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné transfery, Položka 642 001 Transfer pre
Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Holice vo výške 2 000.- Eur
8. Bežné výdavky: Vzdelávanie - školské zariadenia, Funkčná klasifikácia výdavkov 09. Školská
jedáleň, Položka 635 006 Údržba budovy zvýšiť o 800.- Eur, zo 150.- Eur na 950.- Eur
9. Bežné výdavky: Vzdelávanie - školské zariadenia, Funkčná klasifikácia výdavkov 09.
Materská škola, Položka 637 004 Všeobecné služby zvýšiť o 3 000.- Eur, z 300.- Eur na 3
300.- Eur
10.
Do rozpočtu zaradiť položku: Kapitálové výdavky, Funkčná klasifikácia výdavkov 04.5.1
Cestná doprava, Položka 717 001 Výstavba autobusovej zastávky vo výške 15 000.- Eur
11.Kapitálové výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov: 08.4.0.0 Cintorín, Položka 717 003
Prestavba a prístavba domu smútku, znížiť z 15 000.- Eur na 0.- Eur
D/ s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce na rok 2020 vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov obecného
zastupiteľstva
E/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočet obce na roky 2021-22
Predmetné uznesenie je zrejme v rozpore s ust. § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. podľa
ktorého je obec povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.
V prípade uplatnenia pozmeňujúcich návrhov poslancov obecného zastupiteľstva návrhu
rozpočtu na rok 2020 táto podmienka nebola dodržaná. Bežný rozpočet na rok 2020 bol
schválený ako schodkový. Schodok bežného rozpočtu napriek použitiu rezervného fondu vo
výške 10 000 € v rozpore so zákonom § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. na bežné výdavky, vykazuje
schodok 4 750 €. V skutočnosti vykazuje obec na schválenom bežnom rozpočte schodok
14 750 € z toho 10 000.- Eur rezervný fond. O túto sumu musí obecné zastupiteľstvo znížiť
rozpočet bežných výdavkov.

Ako starosta obce si uplatňujem svoje právo podľa § 13 ods. 6 zákona o OZ, nepodpísať tieto
uznesenia z vyššie uvedených dôvodov. Mám za to, že obecné zastupiteľstvo pri svojom
rozhodovaní sa malo opierať aj o vyjadrenie hlavného kontrolóra k svojim pozmeňujúcim
návrhom k rozpočtu, čo sa neudialo.
Podľa § 12 ods. 10 zákona o OZ nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje
starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
Podľa § 13 ods. 6 zákona o OZ starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak,
že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
583/2004 Z.z.“) obec a vyšší územný celok sú pri zostavovaní rozpočtu povinní prednostne
zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených
osobitnými predpismi.
Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku
podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec alebo vyšší územný celok
sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa
môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie
alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto
zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných
prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných
prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi
financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom
rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový,
možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
Podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba
úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku
vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo
inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu,
môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť
prostriedky rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu môže obec alebo vyšší územný
celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného
rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku
bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.

Podľa § 10 ods. 10 zákona 583/2004 Z.z. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a
výdavkami bežného rozpočtu možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do
termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka.
Z uvedených dôvodov som predmetné uznesenia nepodpísala v zákonnej lehote, čo zo zákona
zapríčinilo pozastavenie ich výkonu.
V Blatnej na Ostrove dňa 15.03.2020.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce

