Zápisnica č. 4/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 16.12.2021
na Obecnom úrade Blatná na Ostrove
Prítomní:

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

Počet obyvateľov: 0

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 6
poslancov, t.j. je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného
úradu Moniku Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Gejzu Mayera a Františka
Gajdácsa. 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. Správa hlavného kontrolóra o plnení rozpočtu obce Blatná na Ostrove k 30.06.2021
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
6. Výročná správa obce za rok 2020
7. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce
k 31.12.2020
8. Predĺženie platnosti „Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2015-2020“
do 31.12.2022
9. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
10. VZN o poplatku na rozvoj
11. II. úprava rozpočtu obce na rok 2021
12. Pripomienky občanov - Rôzne
Poslanec Ing. Mátyás Sallay požiadal o rozšírenie programu o ďalší bod: Schválenie dotácie
pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Poslanci schválili program rokovania v pomere za 6/ proti 0 / zdržal sa 0.
Poslanci schválili rozšírenie programu v pomere za 5/ proti 0 / zdržal sa 1 – Gejza
Mayer.
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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 6/ proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
V správe o svojej činnosti starostka podala informáciu o prebiehajúcich projektoch:
Projekt rekonštrukcie a rozšírenia požiarnej zbrojnice: Obecnému úradu bolo
doručené kladné vyjadrenie Slovenskej plynárenskej spoločnosti, Bratislava k výstavbe
požiarnej zbrojnice, čím sme získali posledné vyjadrenie potrebné k vydaniu stavebného
povolenia na predmetnú stavbu. Následne bolo mestom Šamorín vydané stavebné povolenie.
Pokračovaním administratívnych úkonov je pristúpeniu k vypísaniu verejného obstarávania na
stavebné práce súvisiace s realizáciou projektu.
Informovala, že ohľadne pripravovaného 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 údržby a rekonštrukčných prác na týchto budovách
obce: Boli ukončené modernizačné práce na budove športu. Od poslednej podanej informácie
boli vyhotovené a namontované nové mreže na budovu – predný aj zadný vchod, bolo potrené
znovu opravovať strechu – tretí až štvrtýkrát, nakúpili sa nové ohrievacie telesá do budovy.
Budúci rok bude potrebné vykonať kompletnú opravu strechy, z dôvodu, že stále zateká do
sociálnej miestnosti – WC muži, treba vyprázdniť miestnosť bufetu a vykonať maľovanie
týchto miestností.
Informovala, že bola vysúťažená cena zákazky strechy základnej školy, oprava strechy
teraz prebieha. Ten istý dodávateľ vykonal opravy chodby pred školskou jedálňou – bola
odstránená stará opadajúca omietka, nahodila sa nová, a boli osadené nové odkvapové rúry.
Na obecnom úrade práve ukončujú práce sociálnych miestností úradu, vykonala sa
modernizácia dvoch záchodových miestností. Rekonštrukcia bola nutná, keďže vybavenie
týchto miestností bolo nefunkčné. Jedna miestnosť slúži pre klientov, druhá pre zamestnancov
úradu.
Po premiestnení stĺpu telekomu pred kaštieľom, bola vyhotovená plocha pre novú
autobusovú zastávku a bol osadený prístrešok.
Obecný úrad sa venoval kontrole plateniu daní. K 5. novembru sme evidovali
nedoplatok na daniach po splatnosti vo výške 12 000.- eur. Po upomienke úradu bola daň
zaplatená vo výške 7 203 eur. K dnešnému dňu evidujeme nedoplatok vo výške 4 797 eur.
Ďalej sa venujeme zákonnej povinnosťou daňovníkov – nahlasovaniu zmeny vlastníctva
majetku.
Starostka informovala, že boli rozdané darčekové nákupné poukážky pre dôchodcov
našej obce. Občanom, ktorí neprevzali, zamestnanci úradu doručia na adresu trvalého
bydliska.
Ďalej starostka sa venovala k príprave zmeny územného plánu obce. Z uvedeného
dôvodu bola zvolaná pracovná porada poslancov obecného úradu. Na stretnutí sa dohodli
zmeny platného územného plánu, ktoré budú zapracované do návrhu tohto strategického
dokumentu. Dňa 20.01.2022 starostka sa stretnutie so spracovateľom dokumentu.
2

Na obecný úrad bolo nahlásené neoprávnené zahrabanie stromov do jamy na pozemku
za benzínovou pumpou Slovnaft. Starostka z vlastnej iniciatívy spolu s poslancom Csabom
Mayerom urobili obhliadku miesta. Zistili, že vlastník pozemku na svoj pozemok navážal
ornú pôdu. Pozemok zarastený drevinami a krovím vyčistil na čistú ornú pôdu tak, že dreviny
zahrabal do jamy za benzínovou pumpou. Následne starostka bola oslovená Poľovníckym
združením Jastrab Rohovce, o konzultáciu a poskytnutie poradenstva za účelom nahlásenia
priestupku (likvidácia drevín). PZ Jastrab Rohovce tieto skutočnosti nahlásil na CHKO
Dunajská Streda, na IŽP Bratislava a podal podnet na trestné oznámenie na Policajný zbor
SR.
Starostka sa zúčastnila na okresnom zasadnutí požiarnikov, ktoré sa konalo v Blatnej
na Ostrove. Ďalej na výročnej členskej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru Blatná na
Ostrove, na schôdzi dozornej rady a valného zhromaždenia ZOHŽO v Šamoríne, na stretnutí
starostov so zameraním na tému odpadového hospodárstva vo Veľkých Dvorníkoch, na
slávnostnom odovzdaní kultúrneho domu v Bake.
Na záver svojej správy požiadala občanov obce ako aj poslancov o šírenie osvety na
zvýšenie triedenia objemového odpadu, v ktorom stále evidujeme rezervy. Náklady obce na
tento druh odpadu za uloženie sa znovu zvýšia od 01.01.2022 z dôvodu nedostatočného
triedenia. V nádobách na komunálny odpad sa nachádza odpad plastový, odpad zo záhrad,
papierový atď. Podľa odhadov, skládka odpadu vo Veľkej Pake bude postačovať na uloženie
odpadov do roku 2022-23. Kapacitu skládky môžeme znížiť vytriedeným odpadom, ktorý sa
zhodnotí na druhotné spracovanie. V okrese Dunajská Strede iné skládky odpadov nebudú
v prevádzke.
Rozprava: Poslanec Csaba Mayer skonštatoval, že na osvetu v oblasti odpadu bude treba
klásť dôraz už v okruhu detí a mládeže, ideálne by bolo začleniť súťaže v tejto tematike do
programu udalostí obce.
Poslanci správu o činnosti starostky brali na vedomie v pomere za 6/ proti 0/
zdržal sa 0.

Bod č. 4
Správa hlavného kontrolóra o plnení rozpočtu obce Blatná na Ostrove
k 30.06.2021
Hlavná kontrolórka Obce Blatná na Ostrove, Ing. Monika Mészárosová, ako
oprávnená osoba vykonala na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 a v súlade
so zákonom kontrolu plnenia rozpočtu obce Blatná na Ostrove k 30.6.2021, s cieľom overiť
objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s VZN a vnútornými aktmi pri plnení
rozpočtu. Kontrolórka vystihla dôležitosť predloženia a schválenia rozpočtu obce do konca
predchádzajúceho roka, doručenie prijatých opatrení od starostky a zvýšenú kontrolu väčších
výdajov, vyznačenie schválenia správnosti faktúr od starostky aj finančnej kontroly faktúr
účtovníčky podpisom na faktúrach. Správa z kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci správu hlavného kontrolóra brali na vedomie v pomere: za 6 /proti 0/
zdržal sa 0.
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Bod č. 5
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2022 predkladá
obecnému zastupiteľstvu hlavná kontrolórka obce, podľa § 18f zákona ods. 1 písm. b) zákona o
obecnom zriadení. Plán kontrolnej činnosti bol hlavnou kontrolórkou obce predložený na prvý
polrok 2022.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Blatná na Ostrove na I. polrok 2022
Poslanci uznesenie schválili v pomere: za 6 / proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 6
Výročná správa obce za rok 2020
Výročnú správu predkladala starostka obce. Uviedla, že obec ako účtovná jednotka,
ktorá v zmysle § 20 zák. č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí mať
účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu. Účtovná
závierka obce za rok 2020 bola overená audítorom a na základe údajov overených audítorom
bola vypracovaná výročná správa obce za rok 2020.
Na schválenie predložila nasledovný návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove berie na vedomie Výročnú správu obce Blatná na
Ostrove za rok 2020.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 7
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2020
Starostka obce informovala, že v zmysle § 20 z. č. 431/2002 o účtovníctve v znení
neskorších predpisov obec musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Účtovná závierka
obce za rok 2020 bola overená audítorom a správa k nej vyhotovená dňa 25.11.2021. Údaje o
hospodárení obce sú uvedené v záverečnom účte. Audit ročnej účtovnej závierky Obce Blatná
na Ostrove k 31.12.2020 vykonala nezávislá audítorka, ktorá vo svojej správe konštatovala, že
účtovná uzávierka obce k 31.12.2020 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce a bol preverený aj súlad hospodárenia Obce Blatná na Ostrove so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Vo svojej
správe konštatovala, že nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. Správa tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Na schválenie predložila návrh uznesenia v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove berie na vedomie Správu nezávislého audítora z
overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2020.
Obecné zastupiteľstvo uznesenie zobralo na vedomie v pomere: za 6 /proti 0
/zdržal sa 0.
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Bod č. 8
Predĺženie platnosti „Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky
2015-2020“ do 31.12.2022
Starostka informovala, že platnosť predmetného strategického dokumentu obce
končila v roku 2020. Navrhla dokument predĺžiť do konca roka 2022 a vykonať v nej malé
zmeny. Zmeny sa týkajú rozšírenia výstupov, sú to: vybavenie areálu ihriska o nové prvky na
rekreačno- športové využitie (aktivita A.3.2), modernizácia detského ihriska vybavením
nových herných prvkov (Aktivita A.3.6), a rozšírenie informačných a navigačných tabúľ
o elektronickú úradnú tabuľu obce (aktivita C.2.2.). Ako dôvod predĺženia strategického
dokumentu uviedla koniec volebného obdobia samosprávy obce v roku 2022, nový dokument
vypracovať a schváliť odporúčala novému vedeniu obce.
Predložila nasledovný návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje predlženie platnosti „Programu
sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2015-2020“ do 31.12.2022 a jeho zmenu podľa
predloženého materiálu.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 9
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
Starostka obce predložila na schválenie harmonogram zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2022. Poslanec Milan Trúsik navrhol rozšíriť harmonogram o termín
zasadnutia deň 30.06.2022.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného
zastupiteľstva Blatná na Ostrove na rok 2022 rozšírený dátumom zasadnutia 30.06.2022.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 10
Všeobecne záväzné nariadenie obce Blatná na Ostrove o poplatku za rozvoj
K navrhovanej VZN starostka uviedla, že od 1. novembra 2016 nadobudli účinnosť
ustanovenia zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorým sa umožňuje mestám a obciam viac
regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. Narastajúca výstavba
vyvoláva potreby budovania ďalšej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v
rozpočtoch jednotlivých samospráv. Cieľom vedenia obce je získať finančný nástroj, ktorý
bude mať príjmovú a rozvojovú funkciu, ktorý umožní financovanie rozvojových aktivít obce
(kapitálové výdavky).

5

Pripomienku k predloženému návrhu v zákonom ustanovenej lehote predložila hlavná
kontrolórka obce, ktorá navrhla nariadenie doplniť o ustanovenie, ktoré určí spôsob
zverejnenia informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitia ako aj termín
zverejnenia tejto informácie. Predložený návrh starostka navrhla akceptovať. Do návrhu
predkladaného nariadenia sa zapracuje text v nasledovnom znení: „ § 3, Určenie spôsobu
zverejnenia informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití
Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho využití v členení použitia výnosov
podľa realizovaných projektov bude zverejnená raz ročne, vždy k 28.februáru nasledujúceho
kalendárneho roka, spôsobom miestom obvyklým, t. j. úradná tabuľa Obce Blatná na Ostrove
a na webovom sídle Obce Blatná na Ostrove, www.blatnanaostrove.sk.“
Poslanci prerokovali návrh všeobecne záväzného nariadenia. V rozprave vystúpil
a navrhol zmenu poslanec Csaba Mayer, ktorý navrhol jednotnú sadzbu miestneho poplatku
vo výške 15.- Eur/m2 pre všetky kategórie stavby.
Hlasovanie:
Poslanci hlasovali o pozmeňujúcom návrhu Csabu Mayera:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci návrh na zmenu sadzby poplatku pre
druhy stavby uvedené v bode a,b,c,d,e návrhu nariadenia, jednotná sadzba 15 Eur/m2.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5 - / proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza Mayer.
Starostka obce navrhla schváliť uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na
Ostrove p r e r o k o v a l o VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 6/ proti 0/ zdržal sa 0.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove sa uznieslo na VZN č. 2/2022 o miestnom
poplatku za rozvoj. Hlasovanie: za 6 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 11
Schválenie dotácie pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Predkladateľom bodu č. 11 bol poslanec Mátyás Sallay, ktorý zastupiteľstvu navrhol
schváliť žiadosť TJ Dynamo Blatná na Ostrove o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo
výške 3.000,00 Eur. Žiadosť bola zaevidovaná na obecnom úrade dňa 15.12.2021,
organizáciou požadovaná výška dotácie bola vo výške 4 000.- Eur.
Rozprava: Poslanec Gejza Mayer vyslovil nesúhlas s tým, že zastupiteľstvo rokuje o žiadosti,
ktoré bolo podané v poslednej chvíli, deň pred zasadnutím zastupiteľstva obce. Nič bližšie
o žiadosti nevie, ani samotný žiadateľ, ani predsedkyňa športovej komisie nie je prítomná na
zasadnutí a preto požiadal kontrolórku obce o stanovisko k tomu, či je všetko v
súlade s nariadením obce o dotáciách.
Kontrolórka obce nevyjadrila žiadnu námietku.
Starostka obce predložila na schválenie prekladateľom navrhované uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Blatná TJ Dynamo
Blatná na Ostrove vo výške 3 000.- Eur.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5 / proti 0/ zdržal sa 1 – Gejza Mayer.
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Bod č. 12
II. úprava rozpočtu obce na rok 2021
Starostka obce predkladala návrh druhej zmeny rozpočtu obce na rok 2021. Uviedla,
že dôvodom potreby schválenia úpravy rozpočtu sú nepredvídané skutočnosti, ktoré
v priebehu roka nastali.
Rozprava:
Poslanec Mátyás Sallay navrhol zapracovať do návrhu rozpočtu obce schválenú
žiadosť o dotáciu pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove a krytie tejto položky zabezpečiť
z nečerpanej položky na dopravný projekt.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Sallayho:
Do rozpočtu zaradiť Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra
náboženstvo, 08.4.0.1 Bežné Transfery, Položka 642 001 Transfér pre TJ Dynamo Blatná na
Ostrove vo výške 3 000.- Eur a znížiť Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 04.
Ekonomická oblasť, 04.5.1 Cestná doprava, Položka 637 005 Príprava projektovej
dokumentácie vo výške 3 000.- Eur, na 0.- Eur .
Pozmeňujúci návrh poslanca Sallayho poslanci schválili v pomere za 5 / proti 0 /
zdržal sa 1 – Gejza Mayer.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove s c h v a ľ u j e
A. Pozmeňujúci návrh k predloženej úprave rozpočtu obce v znení: Do rozpočtu zaradiť
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra náboženstvo,
08.4.0.1 Bežné Transfery, Položka 642 001 Transfér pre TJ Dynamo Blatná na
Ostrove vo výške 3 000.- Eur a znížiť Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov
04. Ekonomická oblasť, 04.5.1 Cestná doprava, Položka 637 005 Príprava projektovej
dokumentácie vo výške 3 000.- Eur, na 0.- Eur.
B. Použitie rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov v sume 12 100,00
Eur, na rekonštrukciu strechy ZŠ – havarijný stav
C. II. úpravu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2021 so schváleným pozmeňujúcim
návrhom
Poslanci uznesenie schválili pomere za 5 / proti 0 / zdržal sa 1 – Gejza Mayer.

Bod č. 13
Pripomienky občanov – rôzne
Poslanec Mátyás Sallay zhrnul údaje z evidencie meračov rýchlosti umiestnených na
dvoch vjazdoch do obce za prvých troch mesiacov. Údaje sú prekvapujúce: do obce Blatná na
Ostrove zo smeru obce Lehnice mesačne vchádza 40-45.000 vozidiel, pričom vyše 50%
vchádza do obce s rýchlosťou vyššou ako 60 km/hod. Zo smeru hlavnej cesty 63 vchádza
v priemere 23.000 vozidiel a z nich cca.16% minie tabuľu obce s rýchlosťou nad 60 km/hod.
Poslanec dodal, že po zhromaždení a spracovaní ďalších údajov pošle hlásenie dopravnému
inšpektorátu policajného zboru.
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Poslanec Gejza Mayer vyslovil názor, že pre neho je každý občan rovný, a neexistujú
preňho ešte rovnejší. Nepáči sa mu, že niektorí občania vedome a bezplatne užívajú pozemky
vo vlastníctve obce.
Nakoľko ďalšie pripomienky ani otázky neodzneli, starostka obce poďakovala za
účasť. Popriala šťastné a veselé vianočné sviatky, do nového roka 2022 pevné zdravie
a ukončila zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
Overovatelia:
Gejza Mayer
František Gajdács
Zapísala Monika Czetli, dňa 10.01.2022
Počet príloh: 87 strán, Pozvánka doručená e-mailom
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 16.12.2021
1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 28/OZ/2021
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: Gejza Mayer, Milan Trúsik
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program rokovania
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod:
- Schválenie dotácie pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Uznesenie č. 29/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení

Uznesenie č. 30/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 31/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-b e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavnej kontrolórky obce o plnení rozpočtu obce Blatná na Ostrove k 30.06.2021

Uznesenie č. 32/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
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Uznesenie č. 33/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu obce Blatná na Ostrove za rok 2020.
Uznesenie č. 34/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2020
Uznesenie č. 35/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Predĺženie platnosti „Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2015-2020“ do
31.12.2022 a jeho zmenu podľa predloženého materiálu
Uznesenie č. 36/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove na rok 2022
Uznesenie č. 37/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
1. s c h v a ľ u j e
Pozmeňujúci návrh na zmenu sadzby poplatku pre druhy stavby uvedené v bode a,b,c,d,e
návrhu nariadenia, jednotná sadzba 15 Eur/m2
2. p r e r o k o v a l o
VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
Uznesenie č. 38/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Blatná TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 3 000.Eur.
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Uznesenie č. 39/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-s c h v a ľ u j e
A. Pozmeňujúci návrh k predloženej úprave rozpočtu obce v znení: Do rozpočtu zaradiť
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra náboženstvo,
08.4.0.1 Bežné Transfery, Položka 642 001 Transfér pre TJ Dynamo Blatná na
Ostrove vo výške 3 000.- Eur a znížiť Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov
04. Ekonomická oblasť, 04.5.1 Cestná doprava, Položka 637 005 Príprava projektovej
dokumentácie vo výške 3 000.- Eur, na 0.- Eur.
B. Použitie rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov v sume 12 100,00
Eur, na rekonštrukciu strechy ZŠ – havarijný stav
C. II. úpravu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2021 so schváleným pozmeňujúcim
návrhom

2/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
VZN č. 2/2021

Obecné zastupiteľstvo Blatná na Ostrove
sa uznáša
na VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

V Blatnej na Ostrove, dňa 23.12.2021.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 16.12.2021

Uznesenie č. 28/OZ/2021
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: Gejza Mayer, Milan Trúsik
B/ s c h v a ľ u j e
1. Program rokovania
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod:
- Schválenie dotácie pre TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Uznesenie č. 29/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení

Uznesenie č. 30/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 31/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-b e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavnej kontrolórky obce o plnení rozpočtu obce Blatná na Ostrove k 30.06.2021

Uznesenie č. 32/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
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Uznesenie č. 33/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu obce Blatná na Ostrove za rok 2020
Uznesenie č. 34/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2020
Uznesenie č. 35/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Predĺženie platnosti „Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2015-2020“ do
31.12.2022 a jeho zmenu podľa predloženého materiálu
Uznesenie č. 36/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove na rok 2022
Uznesenie č. 37/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
1. s c h v a ľ u j e
Pozmeňujúci návrh na zmenu sadzby poplatku pre druhy stavby uvedené v bode a,b,c,d,e
návrhu nariadenia, jednotná sadzba 15 Eur/m2
2. p r e r o k o v a l o
VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
Uznesenie č. 38/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Blatná TJ Dynamo Blatná na Ostrove vo výške 3 000.Eur.
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Uznesenie č. 39/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-s c h v a ľ u j e
A. Pozmeňujúci návrh k predloženej úprave rozpočtu obce v znení: Do rozpočtu zaradiť
Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov 08. Rekreácia, kultúra náboženstvo,
08.4.0.1 Bežné Transfery, Položka 642 001 Transfér pre TJ Dynamo Blatná na
Ostrove vo výške 3 000.- Eur a znížiť Bežné výdavky: Funkčná klasifikácia výdavkov
04. Ekonomická oblasť, 04.5.1 Cestná doprava, Položka 637 005 Príprava projektovej
dokumentácie vo výške 3 000.- Eur, na 0.- Eur.
B. Použitie rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov v sume 12 100,00
Eur, na rekonštrukciu strechy ZŠ – havarijný stav
C. II. úpravu rozpočtu obce Blatná na Ostrove na rok 2021 so schváleným pozmeňujúcim
návrhom
V Blatnej na Ostrove, dňa 23.12.2021.
Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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