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
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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 20202022
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
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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.
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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 20202022
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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
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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.
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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
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