Zápisnica č. 2/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 21.04.2022
na Obecnom úrade Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 4.

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 5 poslancov, t.j. je
uznášaniaschopný (neskoršie, v bode č. 4 k rokovaniu sa pripojil poslanec František Gajdács).
Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Moniku Czetli, za overovateľov
zápisnice poslancov Csabu Mayera a Soňu Csibovú. Oboznámila prítomných s programom
rokovania.
Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti starostu obce
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
Správa o kontrole poskytovania dotácií z rozpočtu obce v rokoch 2019 a 2020
Rozpočet obce na roky 2022-24
Pripomienky občanov - Rôzne
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 5/ 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 5/ proti 0 / zdržal sa 0.
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Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 23.02.2022. Správu o svojej
činnosti podáva od 14.12.2021 až dodnes, z dôvodu, že rokovanie dňa 23.02.2023
neobsahovalo správu o činnosti starostu. Počas hodnoteného obdobia v mesiaci január
starostka, ako aj zamestnanci úradu boli chorí na Covid-19, v mesiaci marec čerpala dovolenku
za rok 2021.
Informácie o prebiehajúcich projektoch:
Projekt rekonštrukcie a rozšírenia požiarnej zbrojnice: Konalo sa stretnutie dobrovoľného
hasičského zboru, starostky a členov obecného zastupiteľstva, za účelom zistenia, ktoré práce
budú vykonané v rámci dobrovoľníckej činnosti. Informovala, že tieto práce je potrebné určiť
pred vyhlásením verejného obstarávania. Na predmetnej schôdzi sa nedohodli konkrétne
činnosti/práce. Starostka zabezpečila vypracovanie pravdepodobnej hodnoty zákazky
rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Podľa dohody s poslancom Csabom Mayerom, do konca
mesiaca apríl budú obecnému úradu dodané konkrétne položky za práce, ktoré je možné
z rozpočtu vyňať. Následne je možné vypísať verejné obstarávanie.
Starostka sa venovala zabezpečeniu dokladov vykonaniu verejného obstarávania projektovej
žiadosti obce „Modernizácia športoviska a detského ihriska Blatná na Ostrove – nákup
vonkajších fitnes strojov a herných prvkov“. Predmetom projektovej žiadosti je nákup 6 ks
cvičiacich strojov a informačnej tabule a ich osadenie v areály futbalového ihriska a 2 ks
hracích prvkov a dopadovej plochy na detské ihrisko. Projekt vyžadoval veľkú administratívu
záťaž, okrem vyplnenia žiadosti všetko zabezpečovala obec. Žiadosť bola v určenom termíne
odovzdaná na príslušný orgán.
Informovala sa u dodávateľa stavebných prác rekonštrukcie domu smútku o začiatku zahájenia
stavebných prác. Podľa posledných informácií nastúpia najneskôr do 15.5.2022.
Za účelom vypracovania zmeny územného plánu sa konalo pracovné stretnutie, na ktorom sa
poslanci dohodli na zmenách, ktoré budú do plánu zapracované. Zmeny boli konzultované so
spracovateľom dokumentu. V tejto veci bude so spracovateľom ďalšie stretnutie dňa
25.04.2022.
Informácie projektu zberného dvora obce, ktoré bolo napadnuté na Najvyššom súde SR
Združením domových samospráv, o.z. Bratislava obec nemá nové informácie.
Starostka sa venovala riadeniu prác údržba a rekonštrukčných prác na týchto budovách obce:
Na budove športu bola v mesiaci marec vykonaná kompletná rekonštrukcia strechy. Po
skončení týchto prác je možné dokončiť vymaľovanie miestností a opravu záchodových
miestností.
Začiatkom roka 2022 bola dokončená rekonštrukcia strechy základnej školy.
Iné informácie:
Starostka viedla rokovania spoločnosťou SPP Distribúcia a.s. Bratislava. Obec Blatná na
Ostrove bola zaradená do pilotného projektu spoločnosti, ktorým chcú dosiahnuť zníženie
emisie CO2 a skleníkových plynov. Po kontrole plynových zariadení všetkých domácností sa
bude primiešavať vodík do zemného plynu, v pomere max. 10%. Kontrola plynových zariadení
je v štádiu ukončenia. Spätné väzby od občanov potvrdili, že na mnoho miestach bol zistený
únik plynu, vďaka tejto kontrole boli odhalené.
Na obecnom úrade a v budovách v správy obce bola vykonaná revízia požiarnych zariadení.
Venovala sa zabezpečeniu nových zamestnancov na voľné pracovné miesta v pozícii údržbár
a vedúca školskej jedálne.
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Venovala sa organizácii spomienkového podujatia z príležitosti výročia revolúcie v rokoch
1848/49. Spomienková slávnosť sa konala na cintoríne obce, pokračovalo hudobným
predstavením v kultúrnom dome. Slávnostnú reč predniesol Szabolcs Mózes, podpredseda
strany Aliance, zúčastnil sa nej tajomník velvyslanectva MR v Bratislave Gyula Jankovics.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci miestnej základnej školy. Podujatie už dlhé roky sa
uskutočňuje v spolupráci Csemadokom. Obec zabezpečovala hudobné predstavenie, Csemadok
ozvučenie podujatia, prípravu a výzdobu kultúrneho domu, občerstvenie, obsluhu a upratovanie
KD. Starostka poďakovala poslancom, ktorí sa zúčastnili oslavy.
Starostka obce z tej istej príležitosti sa zúčastnila spomienkovej slávnosti v Pipagyújtó
v Mliečne. Obec a miestny Csemadok uložili k hrobke na Pipagyújtó veniec.
Ďalej informovala, že z príležitosti Dňa učiteľov poďakovala za svedomitú prácu pedagógom
školských zariadení obce a v mene samosprávy obce im odovzdala kvetinový dar.
Ďalej starostka sa venovala k príprave podujatia „Vyčistime si našu obec“, ktorá každoročne sa
uskutočňuje z príležitosti Dňa Zeme. Tento rok bola naplánovaná a ohlásená na 09.04.2022.
Z dôvodu zlého počasia sa však neuskutočnila.
Starostka spolupracovala na správe kontrolnej a revíznej komisie za rok 2021 Regionálneho
združenia obcí Podunajskej oblasti, ktorého členom je naša obec.
Rozprava: Poslanec Ing. Mátyás Sallay sa informoval o prípadných ďalších projektoch, či nie
sú nové informácie o verejnom wifi pripojení pre obce. Starostka uviedla, že momentálne
sleduje, že kedy vyjde výzva na energetickú efektívnosť verejných budov.
Poslanci správu o činnosti starostky brali na vedomie v pomere za 5/ proti 0/ zdržal
sa 0.

Bod č. 4
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
Hlavná kontrolórka Obce Blatná na Ostrove, Ing. Monika Mészárosová, ako oprávnená
osoba vykonala na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 súhrnnú správu
a vykonaných kontrolách v roku 2021. Uviedla, že k zisteným nedostatkom kontroly zo strany
obecného úradu neboli prijaté opatrenia. Správa z kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice.
Rozprava:
Poslanci Ing. Mátyás Sallay a Milan Trúsik sa opýtali kontrolórky, čo vyplýva z toho, že tieto
opatrenia neboli predložené. Kontrolórka obce zopakovala, že očakáva od obecného úradu
zoznam
prijatých
opatrení
s termínmi
ich
plánovanej
opravy.
Poslanec Gejza Mayer sa opýtal, či kontrolórka zistila v blízkej minulosti nesprávne
vyúčtovanie dotácií a či pri nevčasnom vyúčtovaní hrozí obci nejaká sankcia. Kontrolórka
uviedla, že za posledné 3 roky nezistila nesprávnosti a obec má dotácie v poriadku.
Starostka vytknuté malé nedostatky odôvodnila potrebou prijatia pracovnej sily na obecný úrad,
schválenie výdavkov na tento účel požiadala obecné zastupiteľstvo už v roku 2020 a 2021,
neúspešne. Poslanci Csaba Mayer a Gejza Mayer navrhli ostatným poslancom, aby čo najskôr
vyčlenili finančné prostriedky na ďalšiu administratívnu pracovnú silu.
Počas referátu hlavnej kontrolórky sa k zasadnutiu pripojil poslanec František Gajdács, ktorý
už o tomto bode hlasoval.
Poslanci správu hlavného kontrolóra brali na vedomie v pomere: za 6 /proti 0/
zdržal sa 0
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Bod č. 5
Správa o kontrole poskytovania dotácií z rozpočtu obce v rokoch 2019 a 2020
Ide o kontrolnú úlohu – kontrola dotácií za 2019, o ktorú požiadala starostka obce dňa
04.02.2020. Podľa plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 úloha bola rozšírená
obecným zastupiteľstvom aj o kontrolu dotácií za rok 2020. Kontrolované organizácie boli OZ
Inovare, ZO Csemadok a TJ Dynamo Blatná na Ostrove. Kontrolórka obce vo svojej správe uviedla,
že dotácia v prípade OZ Inovare a TJ Dynamo Blatná na Ostrove nebola zúčtovaná v termíne
v súlade so zmluvou. Ďalej uviedla, že vo všeobecne záväznom nariadení obce o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkoch obce chýba opatrenie kontroly organizácií žiadajúcich
o dotáciu z rozpočtu obce, tzv. administratívna finančná kontrola. Zistila, že po odsúhlasení zmeny
účelu poskytnutia dotácie obecným zastupiteľstvom tieto zmeny neboli premietnuté do zmlúv.
Upozornila na zákon o poskytovaní informácií, v znení ktorého zmluvy nadobudnú účinnosť až
nasledovný deň po ich zverejnení, teda aj prevod finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom
zmlúv sa môže uskutočniť po zverejnení zmluvy na webovom sídle obce. Správa o kontrole tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Poslanci správu hlavného kontrolóra brali na vedomie v pomere: za 6 /proti 0/
zdržal sa 0.

Bod č. 6
Rozpočet obce na roky 2022-24
Starostka obce informovala, že v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol pripravený
trojročný rozpočet, t. j. rozpočet pre r. 2022 - 2024, pričom príjmy a výdavky rozpočtu pre rok
2022 sú záväzné a príjmy a výdavky pre r. 2023 a r. 2024 záväzné nie sú. Pri zostavovaní
rozpočtu sa vychádzalo z plnenia rozpočtu v minulom období ako aj z určeného podielu na
výnosoch daní v správe štátu, pričom výdavky značne ovplyvnili navýšené poplatky za energie
a preto starostka vystihla, že čerpanie rozpočtu má byť v „znamení dôkladného sporenia“.
Podstatnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu. Ostatné
príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných nariadení obce,
podľa platných zmlúv, a podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov. Tu
starostka podotkla, že v budúcnosti bude potrebné navýšiť miestny poplatok za odvoz
komunálneho odpadu, nakoľko to ceny uloženia aj odvozu odpadu odôvodňujú. Obec dotuje
každého producenta odpadu sumou 7.- Eur/osoba, čo jednak zákon nedovoľuje, po druhé nemá
obec na to financie.
Keďže návrh rozpočtu bol zostavený v prvých mesiacoch roka 2022, kedy boli známe všetky
skutočnosti na obsah príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, rozpočet je reálne naplniteľný.
Informovala, že medzi kapitálovými výdavkami v návrhu rozpočtu pre r. 2022 sú prioritne zahrnuté
výdavky na prestavbu a prístavbu domu smútku, prístavbu a prestavbu požiarnej zbrojnice a
rekonštrukcie strechy budovy športu. Investície sú z časti kryté z dotácií získaných v roku 2018.
Prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice a domu smútku však bude vyžadovať ďalšie finančné
prostriedky potrebné k zhotoveniu diela podľa projektovej dokumentácie. Na rok 2022 zo strany
poslancov neboli predložené návrhy.
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Hlavná kontrolórka k návrhu rozpočtu obecného úradu predložila svoje stanovisko,
v ktorom uviedla, že odporúča návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2022 schváliť.
Rozprava:
Zamestnankyňa obecného úradu Zita Horváthová upozornila na vysoké účty za elektrinu v
kultúrnom dome, čo spôsobuje zavlažovanie športového ihriska, ktoré sa zabezpečuje od kultúrneho
domu. Poslanec Csaba Mayer sa ponúkol, že objedná montáž samostatného merača elektriny, aby
sa zistila a podľa možností znížila spotreba.

Starostka obce predložila na schválenie návrh na uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ schvaľuje
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 2022-2024
B/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2022-2024
C/ schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2022
D/ berie na vedomie
Viacročný rozpočet na roky 2023-24
E/schvaľuje
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v celkovej sume 109 023 Eur –
na rekonštrukciu sociálnych miestností OcÚ vo výške 5 200 Eur, na prístavbu a prestavbu
požiarnej zbrojnice vo výške 75 000 Eur, na nákup traktorovej kosačky vo výške 5 799 Eur, na
rekonštrukciu strechy budovy športu vo výške 3 024 Eur a na prístavbu a prestavbu domu
smútku vo výške 20 000 Eur.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.
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Bod č. 7
Pripomienky občanov – rôzne
Nakoľko pripomienky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce

Overovatelia:
Csaba Mayer
Soňa Csibová
Zapísala Monika Czetli, dňa 27.04.2022
Počet príloh: xxx strán, Pozvánka doručená e-mailom
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 21.04.2022

1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 03/OZ/2022
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, Csaba Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
- Program rokovania
Uznesenie č. 04/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 05/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 06/OZ/2022
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 2021
Uznesenie č. 07/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-b e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v rokoch 2019 a 2020
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Uznesenie č. 08/OZ/2022
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 2022-2024
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2022-2024
C/ s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce na rok 2022
D/ b e r i e n a v e d o m i e
Viacročný rozpočet na roky 2023-24
E/ s c h v a ľ u j e
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v celkovej sume 109 023 Eur –
na rekonštrukciu sociálnych miestností OcÚ vo výške 5 200 Eur, na prístavbu a prestavbu
požiarnej zbrojnice vo výške 75 000 Eur, na nákup traktorovej kosačky vo výške 5 799 Eur, na
rekonštrukciu strechy budovy športu vo výške 3 024 Eur a na prístavbu a prestavbu domu
smútku vo výške 20 000 Eur.

2/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
----------

V Blatnej na Ostrove, dňa 27.04.2022.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 21.04.2022

Uznesenie č. 03/OZ/2022
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, Csaba Mayer
B/ s c h v a ľ u j e
- Program rokovania
Uznesenie č. 04/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 05/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 06/OZ/2022
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 2021
Uznesenie č. 07/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-b e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v rokoch 2019 a 2020
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Uznesenie č. 08/OZ/2022
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 2022-2024
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Blatná na Ostrove na roky 2022-2024
C/ s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce na rok 2022
D/ b e r i e n a v e d o m i e
Viacročný rozpočet na roky 2023-24
E/ s c h v a ľ u j e
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v celkovej sume 109 023 Eur –
na rekonštrukciu sociálnych miestností OcÚ vo výške 5 200 Eur, na prístavbu a prestavbu
požiarnej zbrojnice vo výške 75 000 Eur, na nákup traktorovej kosačky vo výške 5 799 Eur, na
rekonštrukciu strechy budovy športu vo výške 3 024 Eur a na prístavbu a prestavbu domu
smútku vo výške 20 000 Eur.
V Blatnej na Ostrove, dňa 27.04.2022.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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