Zápisnica č. 6/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 19.09.2019
v Kultúrnom dome Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva - Soňa Csibová, František
Gajdács, Csaba Mayer, Erika Szalayová, Milan Trúsik, hlavná kontrolórka
obce

Počet obyvateľov: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie
Úvod
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 5 poslancov, t.j. je
uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Zitu
Horváthovú, za overovateľov zápisnice poslancov Milana Trúsika a Csabu Mayera. Starostka
oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania podľa predkladaného materiálu
zasadnutia.
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti starostu obce
Žiadosti občanov a organizácií
Pripomienky občanov – Rôzne
Poslanci návrh predkladateľky neschválili v pomere za 0/proti 5/zdržal sa 0.

Poslanec Milan Trúsik navrhol prejednať:
6. Pozastavenie rozvozu jedál iným obciam
7. Zmena otváracej doby zberného dvora odpadu
8. Pravidelná údržba parku („Jánoskert“)
9. Inštalácia obecného osvetlenia
10. Inštalácia kamerového systému
11. Výzva ohľadom zaplatenia zmluvnej pokuty OSP Danubius DS s.r.o.
Poslanci návrh poslanca Trúsika schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.
Poslanec Csaba Mayer navrhol prejednať:
12. Premiestnenie zátarasových kolíkov za kostolom
13. Zasypanie plochy pred bránou na cintorín
14. Predĺženie chodníku pri parku
Poslanci návrh poslanca Mayera schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Poslankyňa Soňa Csibová navrhla prejednať:
15. Zabezpečenie vedenie kroniky obce
Poslanci návrh poslankyne Csibovej schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.
Poslanec František Gajdács navrhol prejednať:
16. Zväčšenie trávnatej plochy na nádvorí škôlky
17. Vypracovanie dopravného projektu „Bezpečná doprava v Blatná na Ostrove“
18. Žiadosť Rímskokatolická cirkev Holice
19. Žiadosť JUdr. Martina Minčičová
20. Žiadosť Eduard Thaly a
21. Žiadosť Krasiľniková Tatiana
22. Rôzne - Diskusia
Poslanci návrh poslanca Františka Gajdácsa schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal
sa 0.

Bod č. 1
Pozastavenie rozvozu jedál iným obciam
Bod predkladal Poslanec Trúsik.Uviedol, že obec je bezodplatným rozvozom jedál
zaťažená výdavkami na pohonné hmoty, opotrebovaním obecného majetku a je vykonávaný
zamestnancom obecného úradu počas pracovnej doby.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu s platnosťou od 1. októbra 2019
pozastaviť rozvoz jedál susedným, či iným obciam.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 2
Zmena otváracej doby zberného dvora odpadu
Bod predkladal Poslanec Trúsik. Podľa neho väčšina opýtaných obyvateľov obce by
preferovalo pravidelné otváracie hodiny v sobotu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zmeniť otváracie doby zberného dvora
odpadu nasledovne:
a) v dobe od 1. apríla až 30. septembra
i.
piatok 15:00 hod. – 18:00 hod.
ii.
sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
b) v dobe od 1. októbra až 31. marca
i.
piatok 14:00 hod. – 17:00 hod.
ii.
sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 3
Pravidelná údržba parku („Jánoskert“)
Bod predkladal Poslanec Trúsik. Podľa neho lavičky a preliezky budú odolnejšie voči
poveternostným podmienkam ak budú pravidelne ošetrené náterom.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
a) najneskôr do 31. októbra v každom roku vykonať povrchovú úpravu lavičiek
a preliezok (náter adekvátnymi prostriedkami);
b) v období od 1. apríla do 30. septembra v každom roku zabezpečiť týždenné
kosenie trávnatých plôch
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 4
Inštalácia obecného osvetlenia
Bod predkladal Poslanec Trúsik. Navrhol nakúpené obecné osvetlenie namontovať za
účelom zníženie spotreby elektrickej energie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu nainštalovať zvyšné kusy obecného
osvetlenia a to najneskôr do 31. októbra 2019.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 5
Inštalácia kamerového systému
Bod predkladal Poslanec Trúsik. Navrhol nainštalovať kamerový systém zakúpený
v roku 2015.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu nainštalovať kamerový systém
najneskôr do 31. októbra 2019.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 6
Výzva ohľadom zaplatenia zmluvnej pokuty OSP Danubius DS s.r.o.
Bod predkladal Poslanec Trúsik. Poukázal na skutočnosť, že dodávateľ OSP Danubius
DS dodnes neodovzdal túto stavbu: chodník pri cintoríne. Obec by mala podniknúť nutné
právne kroky smerom k presadeniu zmluvnej pokuty.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu najneskôr do 15. októbra 2019 vyzvať
obchodnú spoločnosť OSP Danubius s.r.o. zaplatiť zmluvnú pokutu podľa čl. X.,
odseku 10.1 Zmluvy o dielo z 29.10.2018 a podniknúť všetky nutné právne kroky
smerom k presadeniu tejto pohľadávky. Zároveň vyzvať spoločnosť, odborne odstrániť
vadu spôsobenú na asfalte cesty pri prechode pre chodcov.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 7
Premiestnenie zátarasových kolíkov za kostolom
Bod predkladal poslanec Csaba Mayer. Z dôvodu rozšírenia parkovacej plochy
a zníženie plochy mŕtveho priestoru za kostolom navrhol prijať uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu.
Premiestnenie kolíkov za kostolom 2,5 m od cesty 1382 do dátumu 01.11.2019.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 8
Zasypanie plochy pred bránou na cintorín
Bod predkladal poslanec Csaba Mayer. Pred vstupom na cintorín navrhol priestor
zasypať makadamom.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu.
Zasypanie plochy pred bránou na cintorín drveným kameňom /makadam 8-16 mm)
cca 1m3 do dátumu 15.10.2019.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 9
Predĺženie chodníku pri parku
Bod predkladal poslanec Csaba Mayer. Navrhol vybudovať chodník až k vchodu
detského parku.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu.
Predĺženie chodníka na cestu pri parku, do dátumu 25.10.2019.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 10
Zabezpečenie vedenie kroniky obce
Bod predkladala poslankyňa Soňa Csibová. Z dôvodu, že obecná kronika nie je vedená
od roku 2006 navrhla uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zabezpečiť vedenie obecnej kroniky,
ktoré vyplýva z § 4 ods. 3 písm. s) zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a z § 38 Štatút
obce Blatná na Ostrove a to v termíne do 31.12.2019 – chýbajúce obdobie do roku 2006.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 11
Zväčšenie trávnatej plochy na nádvorí škôlky
Bod predkladal poslanec František Gajdács. Podľa poslanca je betónová plocha na
nádvorí školy a škôlky nevyužitá a preto navrhol nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
a) odstrániť betónovú plochu na parcele 223/14 v rozlohe 14 panelov (zhruba 40 m)
na dĺžku a 2 panelov (zhruba 5 metrov) na šírku začínajúc od plota pri parcele
223/12, pozdĺž parcely 222/24,
b) na vyčistenej ploche upraviť terén a zasiať trávou najneskôr do 30.11.2019
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 12
Vypracovanie dopravného projektu
„Bezpečná doprava v Blatná na Ostrove“
Bod predkladal poslanec František Gajdács. Z dôvodu, že neexistuje komplexný plán
dopravy v obci navrhuje nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vypracovať dopravný projekt pre
komplexné riešenie dopravnej situácie v obci zahŕňajúc umiestnenie autobusových zastávok,
riešenie križovatiek, návrhy pre vybudovanie chodníkov, umiestnenie prechodov, limitovanie
dopravy a rýchlosti, a iné. Projekt musí byť konzultovaný komisiou pre stavebníctvo, rozvoj
obce a životné prostredie, a prezentovaný aj obecnému zastupiteľstvu a to najneskôr do
31.03.2020.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 13
Žiadosť Rímskokatolická cirkev, Farnosť Holice
Bod predkladal poslanec František Gajdács. Podľa predkladanej žiadosti žiadateľ
Rímskokatolická cirkev, Farnosť Holice žiada zmenu použitia účelu dotácie na „Reštaurovanie
sôch svätých nachádzajúcich sa v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Blatnej na Ostrove“ .
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove schvaľuje zmenu použitia účelu dotácie
schválenú pre Rímskokatolickú cirkev, Farnosť Holice.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 3 –Csibová, Sallay, Szalayová/proti 1 –
Csaba Mayer/zdržal sa 1 – Milán Trúsik.

Bod č. 14
Žiadosť Judr. Martina Minčičová
Bod predkladal poslanec František Gajdács. Oboznámil prítomných žiadosťou p.
Minčičovej, ktorá má záujem o odkúpenie časti pozemku (verejného priestranstva) pred svojim
pozemkom. Navrhol nasledovné uznesenie:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ berie na vedomie žiadosť pani Martiny Minčičovej vo veci odkúpenia pozemku
obce
B/ žiada žiadateľku, v termíne do 30 dní od zasadnutia obecného zastupiteľstva,
predložiť na obecný úrad situačný plán zámeru kúpy pozemku
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 14 a 15
Žiadosť Eduard Thaly a Krasiľniková Tatiana
Bod predkladal poslanec František Gajdács. Žiadatelia sa obrátili na obec so žiadosťou
o zmenu územného plánu obce. Navrhol uznesenie:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ berie na vedomie žiadosti žiadateľov Ing. Tatiana Krasiľniková, Piešťany
a Eduarda Thalyho, Blatná na Ostrove o zmenu Územného plánu obce Blatná na
Ostrove
B/ určí termín pracovného stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva vo veci zmeny
územného plánu obce na deň 7.11.2019.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 5/proti 0/zdržal sa 0.

Bod č. 16
Pripomienky občanov – Rôzne
V rôznom vystúpila poslankyňa Soňa Csibová, ktorá navrhla vypracovať nové nariadenie VZN
o poplatkoch na cintoríne.
Poslankyňa Erika Szalayová sa opýtala či obec bude v roku 2020 rozpočtovom provizóriu, či
už teraz môžu pripravovať návrh rozpočtu na budúci rok.
Poslanec Gajdács sa opýtal čo je nové vo veci odkúpenia nehnuteľností od Slovak Lines
Bratislava.
Poslanec Csaba Mayer sa spýtal na stav projektu zberného dvora.
Starostka – odpovedala na otázky poslancov. Vyjadrila ľútosť, že v rámci bodu „Správa
o činnosti starostu“ priestor nedostala.
Nakoľko ďalšie otázky neodzneli, starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila
zasadnutie.
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Overovatelia:
Milan Trúsik
Csaba Mayer
Zapísala Zita Horváthová, dňa 26.09.2019
Počet príloh: 16 strán, Pozvánka doručená e-mailom

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 19.09.2019

1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 42/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
neschvaľuje
program rokovania predložený starostkou obce
Uznesenie č. 43/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
prerokovanie bodov predložených poslancom Milanom Trúsikom
Uznesenie č. 44/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
prerokovanie bodov predložených poslancom Csabom Mayerom
Uznesenie č. 45/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
prerokovanie bodov predložených poslankyňou Soňou Csibovou
Uznesenie č. 46/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
prerokovanie bodov predložených poslancom Františkom Gajdácsom
Uznesenie č. 47/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu s platnosťou od 1. októbra 2019 pozastaviť rozvoz jedál susedným, či iným
obciam

Uznesenie č. 48/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu zmeniť otváracie doby zberného dvora odpadu nasledovne:
a) v dobe od 1. apríla až 30. septembra
iii. piatok 15:00 hod. – 18:00 hod.
iv. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
b) v dobe od 1. októbra až 31. marca
iii. piatok 14:00 hod. – 17:00 hod.
iv. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod
Uznesenie č. 49/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu
a) najneskôr do 31. októbra v každom roku vykonať povrchovú úpravu lavičiek
a preliezok (náter adekvátnymi prostriedkami);
b) v období od 1. apríla do 30. septembra v každom roku zabezpečiť týždenné kosenie
trávnatých plôch
Uznesenie č. 50/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu nainštalovať zvyšné kusy obecného osvetlenia a to najneskôr do 31. októbra
2019.
Uznesenie č. 51/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu nainštalovať kamerový systém najneskôr do 31. októbra 2019.

Uznesenie č. 52/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu najneskôr do 15. októbra 2019 vyzvať obchodnú spoločnosť OSP Danubius
s.r.o. zaplatiť zmluvnú pokutu podľa čl. X., odseku 10.1 Zmluvy o dielo z 29.10.2018 a
podniknúť všetky nutné právne kroky smerom k presadeniu tejto pohľadávky. Zároveň vyzvať
spoločnosť, odborne odstrániť vadu spôsobenú na asfalte cesty pri prechode pre chodcov.

Uznesenie č. 53/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu za úlohu.
Premiestnenie kolíkov za kostolom 2,5 m od cesty 1382 do dátumu 01.11.2019.
Uznesenie č. 54/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu za úlohu.
Zasypanie plochy pred bránou na cintorín drveným kameňom /makadam 8-16 mm) cca 1m3
do dátumu 15.10.2019.
Uznesenie č. 55/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu za úlohu.
Predĺženie chodníka na cestu pri parku, do dátumu 25.10.2019.
Uznesenie č. 56/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu zabezpečiť vedenie obecnej kroniky, ktoré vyplýva z § 4 ods. 3 písm.s) zákona
369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a z § 38 Štatút obce Blatná na Ostrove a to v termíne do
31.12.2019 – chýbajúce obdobie do roku 2006.
Uznesenie č. 57/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu
a) odstrániť betónovú plochu na parcele 223/14 v rozlohe 14 panelov (zhruba 40 m) na
dĺžku a 2 panelov (zhruba 5 metrov) na šírku začínajúc od plota pri parcele 223/12,
pozdĺž parcely 222/24,
b) na vyčistenej ploche upraviť terén a zasiať trávou najneskôr do 30.11.2019

Uznesenie č. 58/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-ukladá
obecnému úradu vypracovať dopravný projekt pre komplexné riešenie dopravnej situácie
v obci zahŕňajúc umiestnenie autobusových zastávok, riešenie križovatiek, návrhy pre
vybudovanie chodníkov, umiestnenie prechodov, limitovanie dopravy a rýchlosti, a iné. Projekt
musí byť konzultovaný komisiou pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie,
a prezentovaný aj obecnému zastupiteľstvu a to najneskôr do 31.03.2020.
Uznesenie č. 59/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
zmenu použitia účelu dotácie schválenú pre Rímskokatolickú cirkev, Farnosť Holice.
Uznesenie č. 60/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
pani Martiny Minčičovej vo veci odkúpenia pozemku obce
B/ ž i a d a
žiadateľku, v termíne do 30 dní od zasadnutia obecného zastupiteľstva, predložiť na obecný
úrad situačný plán zámeru kúpy pozemku
Uznesenie č. 61/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosti žiadateľov Ing. Tatiana Krasiľniková, Piešťany a Eduarda Thalyho, Blatná na
Ostrove o zmenu Územného plánu obce Blatná na Ostrove
B/ u r č í
termín pracovného stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva vo veci zmeny územného
plánu obce na deň 7.11.2019.
Starostka obce Blatná na Ostrove využila svoje oprávnenie podľa § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v lehote stanovenej v
§ 12 citovaného zákona nepodpísala uznesenia č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
a 58/OZ/2019 Obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove zo dňa 19.09.2019.
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce
V Blatnej na Ostrove, dňa 26.09.2019.

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 19.09.2019
Uznesenie č. 42/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
neschvaľuje
program rokovania predložený starostkou obce
Uznesenie č. 43/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
prerokovanie bodov predložených poslancom Milanom Trúsikom
Uznesenie č. 44/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
prerokovanie bodov predložených poslancom Csabom Mayerom
Uznesenie č. 45/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
prerokovanie bodov predložených poslankyňou Soňou Csibovou
Uznesenie č. 46/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-schvaľuje
prerokovanie bodov predložených poslancom Františkom Gajdácsom
Uznesenie č. 59/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
zmenu použitia účelu dotácie schválenú pre Rímskokatolickú cirkev, Farnosť Holice.

Uznesenie č. 60/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
pani Martiny Minčičovej vo veci odkúpenia pozemku obce
B/ ž i a d a
žiadateľku, v termíne do 30 dní od zasadnutia obecného zastupiteľstva, predložiť na obecný
úrad situačný plán zámeru kúpy pozemku
Uznesenie č. 61/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosti žiadateľov Ing. Tatiana Krasiľniková, Piešťany a Eduarda Thalyho, Blatná na
Ostrove o zmenu Územného plánu obce Blatná na Ostrove
B/ u r č í
termín pracovného stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva vo veci zmeny územného
plánu obce na deň 7.11.2019.
V Blatnej na Ostrove, dňa 26.09.2019.

Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Oznámenie
o pozastavení výkonu uznesení č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58/OZ/2019
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove
zo dňa 19.09.2019
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 ako
„zákon o OZ“) a v lehote stanovenej v § 12 ods. 6 citovaného zákona
nepodpísala
uznesenie č. 47/OZ/2019
uznesenie č. 48/OZ/2019
uznesenie č. 49/OZ/2019
uznesenie č. 50/OZ/2019
uznesenie č. 51/OZ/2019
uznesenie č. 52/OZ/2019
uznesenie č. 53/OZ/2019
uznesenie č. 54/OZ/2019
uznesenie č. 55/OZ/2019
uznesenie č. 56/OZ/2019
uznesenie č. 57/OZ/2019
uznesenie č. 58/OZ/2019
Obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove zo dňa 19.09.2019, ktorými obecné
zastupiteľstvo v bodoch
1/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu s platnosťou od 1. októbra 2019 pozastaviť
rozvoz jedál susedným, či iným obciam.
2/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zmeniť otváracie doby zberného dvora
odpadu nasledovne:
a) v dobe od 1. apríla až 30. septembra
i. piatok 15:00 hod. – 18:00 hod.
ii. sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
v dobe od 1. októbra až 31. marca
i. piatok 14:00 hod. – 17:00 hod.
ii.
sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
3/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
a) najneskôr do 31. októbra v každom roku vykonať povrchovú úpravu lavičiek
a preliezok (náter adekvátnymi prostriedkami);
b) v období od 1. apríla do 30. septembra v každom roku zabezpečiť týždenné kosenie
trávnatých plôch.
4/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu nainštalovať zvyšné kusy obecného
osvetlenia a to najneskôr do 31. októbra 2019.
5/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu nainštalovať kamerový systém najneskôr do
31. októbra 2019.

6/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu najneskôr do 15. októbra 2019 vyzvať
obchodnú spoločnosť OSP Danubius s.r.o. zaplatiť zmluvnú pokutu podľa čl. X., odseku
10.1 Zmluvy o dielo z 29.10.2018 a podniknúť všetky nutné právne kroky smerom
k presadeniu tejto pohľadávky. Zároveň vyzvať spoločnosť, odborne odstrániť vadu
spôsobenú na asfalte cesty pri prechode pre chodcov.
7/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu. Premiestnenie kolíkov za kostolom
2,5 m od cesty 1382 do dátumu 01.11.2019.
8/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu. Zasypanie plochy pred bránou na
cintorín drveným kameňom /makadam 8-16 mm) cca 1m3 do dátumu 15.10.2019.
9/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu. Predĺženie chodníka na cestu pri
parku, do dátumu 25.10.2019.
10/Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zabezpečiť vedenie obecnej kroniky, ktoré
vyplýva z § 4 ods. 3 písm. s) zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a z § 38 Štatút obce
Blatná na Ostrove a to v termíne do 31.12.2019 – chýbajúce obdobie do roku 2006.
11/ Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
a) odstrániť betónovú plochu na parcele 223/14 v rozlohe 14 panelov (zhruba 40 m) na
dĺžku a 2 panelov (zhruba 5 metrov) na šírku začínajúc od plota pri parcele 223/12,
pozdĺž parcely 222/24,
b) na vyčistenej ploche upraviť terén a zasiať trávou najneskôr do 30.11.2019.
12/Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vypracovať dopravný projekt pre komplexné
riešenie dopravnej situácie v obci zahŕňajúc umiestnenie autobusových zastávok, riešenie
križovatiek, návrhy pre vybudovanie chodníkov, umiestnenie prechodov, limitovanie
dopravy a rýchlosti, a iné. Projekt musí byť konzultovaný komisiou pre stavebníctvo, rozvoj
obce a životné prostredie, a prezentovaný aj obecnému zastupiteľstvu a to najneskôr do
31.03.2020.
Výkon predmetných uznesení je z uvedeného dôvodu pozastavený.

Odôvodnenie
Obecné zastupiteľstvo Blatná na Ostrove na zasadnutí konanom dňa 19.09.2019 prijalo,
na základe návrhu poslanca Milana Trúsika:
Uznesenie č. 47/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu s platnosťou od 1. októbra 2019 pozastaviť
rozvoz jedál susedným, či iným obciam.
Uznesenie č. 48/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zmeniť otváracie doby zberného dvora odpadu
nasledovne:
a) v dobe od 1. apríla až 30. septembra
i.
piatok 15:00 hod. – 18:00 hod.
ii.
sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
b) v dobe od 1. októbra až 31. marca
i.
piatok 14:00 hod. – 17:00 hod.
ii.
sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.
Uznesenie č. 49/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
a) najneskôr do 31. októbra v každom roku vykonať povrchovú úpravu lavičiek
a preliezok (náter adekvátnymi prostriedkami);
b) v období od 1. apríla do 30. septembra v každom roku zabezpečiť týždenné kosenie
trávnatých plôch

Uznesenie č. 50/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu nainštalovať zvyšné kusy obecného
osvetlenia a to najneskôr do 31. októbra 2019.
Uznesenie č. 51/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu nainštalovať kamerový systém najneskôr do
31. októbra 2019.
Uznesenie č. 52/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu najneskôr do 15. októbra 2019 vyzvať obchodnú
spoločnosť OSP Danubius s.r.o. zaplatiť zmluvnú pokutu podľa čl. X., odseku 10.1 Zmluvy
o dielo z 29.10.2018 a podniknúť všetky nutné právne kroky smerom k presadeniu tejto
pohľadávky. Zároveň vyzvať spoločnosť, odborne odstrániť vadu spôsobenú na asfalte cesty
pri prechode pre chodcov.
na základe návrhu poslanca Csabu Mayera:
Uznesenie č. 53/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu. Premiestnenie kolíkov za kostolom
2,5 m od cesty 1382 do dátumu 01.11.2019.
Uznesenie č. 54/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu. Zasypanie plochy pred bránou na
cintorín drveným kameňom /makadam 8-16 mm) cca 1m3 do dátumu 15.10.2019.
Uznesenie č. 55/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu za úlohu. Predĺženie chodníka na cestu pri
parku, do dátumu 25.10.2019.
na základe návrhu poslankyne Soni Csibovej:
Uznesenie č. 55/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zabezpečiť vedenie obecnej kroniky, ktoré
vyplýva z § 4 ods. 3 písm. s) zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a z § 38 Štatút obce
Blatná na Ostrove a to v termíne do 31.12.2019 – chýbajúce obdobie do roku 2006.
na základe návrhu poslanca Františka Gajdácsa:
Uznesenie č. 57/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
a) odstrániť betónovú plochu na parcele 223/14 v rozlohe 14 panelov (zhruba 40 m) na
dĺžku a 2 panelov (zhruba 5 metrov) na šírku začínajúc od plota pri parcele 223/12,
pozdĺž parcely 222/24,
b) na vyčistenej ploche upraviť terén a zasiať trávou najneskôr do 30.11.2019.
Uznesenie č. 58/OZ/2019 (ďalej len ako „sporné uznesenie“) v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vypracovať dopravný projekt pre komplexné
riešenie dopravnej situácie v obci zahŕňajúc umiestnenie autobusových zastávok, riešenie
križovatiek, návrhy pre vybudovanie chodníkov, umiestnenie prechodov, limitovanie dopravy
a rýchlosti, a iné. Projekt musí byť konzultovaný komisiou pre stavebníctvo, rozvoj obce
a životné prostredie, a prezentovaný aj obecnému zastupiteľstvu a to najneskôr do 31.03.2020.

Podľa § 11 ods. 4 zákona o OZ obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života
obce, najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný
účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu
komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí
úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo
štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať
starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života
obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh
starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah
výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.
Podľa § 12 ods. 11 zákona o OZ nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje
starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Podľa ods. 12
citovaného ustanovenia podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva.
Podľa § 13 ods. 1 zákona o OZ predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je
starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením
sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Podľa ods. 4
písm. e) citovaného ustanovenia starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie
sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Podľa § 16 ods. 3 zákona OZ prácu obecného úradu riadi starosta.

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. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením
obecnej rady však nie je viazaný.
Je nesporné, že uznesením rozhoduje obecné zastupiteľstvo v menej závažných veciach, čo sa
odráža predovšetkým v potrebnom počte hlasov pri hlasovaní, keďže na prijatie uznesenia
postačuje nadpolovičná väčšina hlasov. Uznesenie obecného zastupiteľstva má kombinovaný
charakter, spravidla normatívny, ale v určitých prípadoch, pokiaľ to pripúšťa platná právna
úprava, resp. ide o základné otázky života obce môže mať charakter individuálny. To znamená,
že rieši individuálne záležitosti.
Vo všeobecnosti deľbou moci rozumieme rozdelenie štátnej či verejnej moci do viacerých
riadiacich orgánov, aby tak nedochádzalo k jej zneužitiu. Moc nesmie byť sústredená len
v jednom riadiacom orgáne, lebo by potenciálne mohlo dochádzať k ohrozeniu práva a tiež
slobody každého občana. Takýto orgán by bol prakticky nekontrolovateľný a to by narušilo
všetky zásady demokratického a slobodného štátu. Deľba moci má zaručiť predovšetkým
skvalitnenie činnosti štátnej či verejnej moci a vzájomnú kontrolu jednotlivých riadiacich
zložiek proti zneužitiu moci.
Zákon o obecnom zriadení rozoznáva dva orgány obce, a to obecné zastupiteľstvo a starostu.
Iné inštitúty, ako napr. komisie alebo hlavný kontrolór, nemajú postavenie orgánov obce. Pri
rozlišovaní, či konkrétna vec patrí do právomoci obecného zastupiteľstva alebo starostu, sa
uplatní generálne rozlišovacie pravidlo podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení,
podľa ktorého starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce zverené obecnému zastupiteľstvu. Právomoc rozhodovať tak má vždy len jeden
z uvedených dvoch orgánov obce; nemôže ísť o vec, o ktorej by mohlo rozhodnúť obecné
zastupiteľstvo aj starosta.
Z vyššie uvedené je zrejmé, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje len o základných otázkach
života obce ako aj o otázkach, ktoré sú mu taxatívne určené podľa § 11 ods. 4 zákona o OZ. Na
druhej strane najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorý rozhoduje vo všetkých
veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému
zastupiteľstvu. Zároveň je nesporné, že podľa § 16 ods. 3 zákona o OZ prácu obecného úradu
riadi starosta. Povinnosti a úlohy, ktoré sú v predmetných uzneseniach uložené obecnému
úradu, jednoznačne zasahujú do výlučnej kompetencie starostu, odporujú zákonu a narúšajú
všetky zásady demokratického a právneho štátu.
Priamo zákon o OZ určuje, že prácu obecného úradu riadi starosta, preto sa domnievam, že
sporné uznesenia v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 je v rozpore s ust. § 13 ods. 1,
ods. 4 písm. e) a § 16 ods. 3 zákona o OZ, t.j. odporuje zákonu.
Z uvedených dôvodov som sporné uznesenia nepodpísala v zákonnej lehote, čo zo zákona
zapríčinilo pozastavenie ich výkonu.
V Blatnej na Ostrove dňa 26.09.2019.
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

