Zápisnica
napísaná z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15. júna 2017
t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Horný Bar.
Prítomní:
Štefan Bodó, starosta obce
Berta Tibor, Ing. Horváth Peter, Mezei Michal, Mgr. Molnárová Valéria, Mgr Sánková
Gabriela, Varga Tomáš - poslanci.
Neprítomní:
Vargová Monika, zástupca starostu, Ing. Tibor Bodó, Helena Dúcová – poslanci.

Progra m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie.
Záverečný účet za rok 2016.
Obecný deň.
Predaj pozemku – Tibor Nagy.
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesenia.
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán Štefan Bodó.
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, preto zasadnutie vyhlásil za
uznášania schopné.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice vymenoval: Ing. Peter Horváth a Mgr. Gabriela Sánková.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Berta Tibora, Mezei Michala a Varga Tomáša.
Za zapisovateľku vymenoval: Gabrielu Nagyovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. Záverečný účet za rok 2016
Ing. Demian Štefan predniesol Záverečný účet obce Horný Bar za rok 2016 ako aj
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Horný Bar za rok 2016,
ktoré boli vypracované písomne a tvoria prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Horný Bar za rok 2016 bez výhrad.

6. Obecný deň
Starosta obce hovoril o tom, že od farského úradu bol podaný návrh, aby slávnosť pri
príležitosti 780. výročie prvej písomnej zmienky obce bola spolu s obecným dňom, ale
neskoršie bol návrh zrušený, nakoľko pán farár Mgr. Jankó Gábor od 1.7.2017 odchádza a už
je vymenovaný nový farár. Z programu obecného dňa bude vynechaná omša, nakoľko
zrekonštruovaný kostol v Šuľanoch bude posvätený arcibiskupom Stanislavom Zvolenským
26. júna 2017. Pri kostole bude slávnostný príhovor a kladenie vencov.
Slávnostné otvorenie obecného dňa bude o 16.00 hod. na športovom ihrisku a program bude
nasledovný:
-16.00 hod. – vystúpenie miestnych mažoretiek,
-17.00 hod. – vystúpenie žiakov základnej školy,
-17.30 hod. – vystúpenie ústavu DSS Horný Bar,
-18.00 hod. – folklórny súbor Csallóköz,
-19.00 hod. – vystúpenie Dankó Szilvia (Maďarsko),
-20.00 hod. – hudobné vystúpenie skupiny Balaton Dikor,
-22.00 hod. – zábava DJ CRAFT.
Akákoľvek pomoc zo strany poslancov ako aj zo strany sponzorov je vítaná.
Slávnosť 780 výročia prvej písomnej zmienky bude organizovaná na hody v Šuľanoch. Pri
tejto príležitosti sa pripravuje v spolupráci s p. Bugár Arpádom st. vydanie historického opisu,
plánuje sa umiestnenie pamätnej tabule pri kostole a v kultúrnom dome výstava dokumentov
pochádzajúcich zo Štátneho archívu v Šali, ktorú bude prezentovať p. riaditeľka Veronika
Nováková.
Ďalej hovoril o tom, že v termíne 3-4.6.2017 boli triatlonové preteky The Championship
a Challenge Šamorín 2017. Obec zabezpečovala prostredníctvom dobrovoľníkov cestnú
bezpečnosť v križovatkách a bočných cestách, poďakoval im za pomoc. S potešením oznámil
poslancom, že naša obec vyhrala súťaž o najlepšiu atmosféru počas podujatia, ktorú hodnotili
pretekári. K úspechu výrazne prispelo vystúpenie miestnych mažoretiek pod vedením Alžbety
Soósovej. Od organizátorov sme ako ocenenie dostali vstupenky v počte 100 kusov do Aqua
Areny v Šamoríne. Vstupenky budú rozdelené pre vystupujúce deti a ich doprovod, taktiež
vstupenkou budú ocenené dobrovoľné hasičské zbory, ktoré vyhrali súťaž okresného kola
a postúpili do ďalšej súťaže. Ostatné vstupenky budú rozdelené pre ocenenia pri súťažiacich
a podobných akciách.
7. Predaj pozemku – Tibor Nagy.
Starosta obce hovoril o tom, že po predošlom odsúhlasení zámeru predaja bol
zverejnený na webovej stránke obce zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
Horný Bar (užívateľ Tibor Nagy, Horný Bar-Šuľany č. 162). Jedná sa o pozemok v k.ú.
Šuľany obce Horný Bar parc.č. 78/1 o výmere 120 m2. Cena pozemku podľa znaleckého
pozemku je 4,78.-€/m2, celková zaokrúhlená cena je 570.- EUR.
Poslanci jednohlasne schválili predať uvedený pozemok s osobitným zreteľom pre žiadateľa
Nagy Tibora, bytom Horný Bar-Šuľany č. 162, za kúpnu cenu 570,00 EUR.
8. Rôzne.

Starosta obce predložil žiadosť Ing. Štefana Boháčeka, PhD., Centrum pre rozvoj
drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu SR o prerokovanie
projektového zámeru „Inkubátor poloprevádzkovej papierenskej výroby a testovanie
drevárskych, nábytkárskych a papierenských výrobkov“ v bývalej zlievarne presného liatia.
V prípade, keď existujúci objekt nebudú môcť využiť mali by záujem odkúpiť priľahlý
pozemok, ktorý je na predaj a realizovať tam novú-menšiu halu na mieru (predpoklady sú
12mx80m s prídavnou administratívnou budovou).
Poslanci obecného zastupiteľstva po diskusií dali predbežný súhlas.
Ďalej starosta predložil žiadosť Ireny Lackovej, bytom Horný Bar-Šuľany č. 63
o odkúpenie pozemku v k.ú. Šuľany obce Horný Bar parc.č. 176 o výmere 469 m2. Žiadosť
menovanej už bola v roku 2010 prejednaná, ale predmetný pozemok je označený ako vodné
plochy (odvodňovací kanál) a nie je možné využiť na stavebné účely. Medzi jej pozemkom
a obecným pozemkom je ešte jedna parcela a to 95/2 v registri „E“ a vlastníkmi sú Pongrácz
Olivér, bytom Dunajská Streda a Lovecký Evžen, Veselí nad Moravou.
Pozemok parc.č. 176 môže obec predať s priamym predajom, po zverejnení zámeru predaja
a vypracovanie znaleckého posudku. Je potrebné žiadateľku oboznámiť so situáciou.
Poslanci jednohlasne schválili zverejniť zámer predaja pozemku p.č. 176 o výmere 469 m2
v k.ú. Šuľany obce Horný Bar.
Starosta obce hovoril o tom, že geometrickým plánom, ktorý bol vypracovaný k predaji
nehnuteľnosti pre Dr. Nagy István Pétera, Horný Bar č. 221 boli rozdelené aj ďalšie parcely,
ktoré boli ponúknuté na odkúpenie užívateľom. Helena Horenová, Horný Bar č. 222 a Ján
Szakál, Horný Bar č. 17 listom oznámili svoj záujem o odkúpenie ponúknutého pozemku. Na
webovej stránke obce bude zverejnený zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
Horný Bar.
Ďalej hovoril o tom, že na predošlom zasadnutí boli poslanci informovaní, že na pozemku
Mezei Ivana, Horný Bar 118 je vyznačené vecné bremeno týkajúce sa elektroenergetického
zariadenia. Energetické závody nepotvrdili existenciu-neexistenciu uvedeného vedenia. Nie je
jasné, či vecné bremeno je vyznačené právom a či možno pozemok majetkoprávne usporiadať
aj s vyznačeným vecným bremenom.
Ďalej starosta informoval poslancov, že boli podané cenové ponuky na výmenu okien na
kultúrny dom v Šuľanoch.
PLAST THERM-okná, Dunajská Streda podal cenovú ponuku na kultúrny dom:
1.verzia – dvojsklo – 5768,53€,
2.verzia – trojsklo – 6711,73.
EKOSTAV-AB, s.r.o., Dunajská Streda
1.verzia – dvojsklo – 6522,71€,
2.verzia – trojsklo – 7362,77€.
Poslanci po diskusií schválili lacnejšiu ponuku – trojsklo – 6711,73€ od PLAST THERMokná, Dunajská Streda.
Taktiež informatívne boli vypracované ponuky na okná pre MŠ v Hornom Bare a pre časť
prízemia zdravotného strediska. Tieto ponuky majú slúžiť pre informácie pre plánovanie
investícií v budúcnosti.
Mgr. Valéria Molnárová, poslankyňa tlmočila sťažnosť občanov ohľadne otváracích hodín
zberného dvora. Žiadajú predĺženie otváracej doby v sobotu do 19.00 hod..
Poslanci jednohlasne schválili upraviť otváraciu dobu na letné obdobie.
Starosta k veci pridal, že bude potrebné upraviť aj prevádzkový poriadok, nakoľko zákon bol
zmenený a znovu je možné ukladanie pneumatík na zbernom dvore.
Ďalej starosta predložil na odsúhlasenie kúpu kosačky typu Klub KADET za cenu
4500,00€. Kúpna cena by bola zaplatená na 4 splátky. Svoju žiadosť odôvodnil, že je potrebné
uľahčiť práce vykonávané pri údržbe zelene v obci.

Z prítomných poslancov 5 poslanec hlasoval za a 1 zdržal sa hlasovania.
Starosta informoval poslancov, že 17.06.2017 bude obecný deň v Györasszonyfa
a každého srdečne pozval.
Ďalej hovoril o tom, že v koncom septembra 2017 končí mandát kontrolóra obce, treba
vypísať konkurz na obsadenie miesta od 01.10.2017.
Uznesenia z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odznené pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – program obecného dňa,
c.) berie na vedomie – cenové ponuky na okná – KD Šuľany,
d.) berie na vedomie - vypísanie konkurzu na funkciu hlavného kontrolóra obce Horný Bar.

u z n e s e n i e č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – záverečný účet obce Horný Bar za rok 2016 bez výhrad,
b.) s c h v a ľ u j e – predaj pozemku s osobitným zreteľom v k.ú. Šuľany obce Horný Bar,
parc.č. 78/1 o výmere 120 m2 za kúpnu cenu 570,00 EUR pre Tibora Nagya, bytom Horný
Bar-Šuľany č. 162.
u z n e s e n i e č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s ú h l a s í – t.j. predbežný súhlas s projektovým zámerom pre Centrum pre rozvoj
drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu SR,
b.) s ú h l a s í – so zámerom predaja pozemku parc.č. 47/20 a 47/21 v k.ú. Horný Bar,
c.) s ú h l a s í – so zámerom predaja pozemku parc.č. 176 v k.ú. Šuľany,
d.) s ú h l a s í – so zmenou otváracích hodín zberného dvora,
e.) s ú h l a s í – s kúpou kosačky KLUB KADET na 4 splátky.

Nakoľko viac na programe nebolo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva zakončil.

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Peter Horváth
Mgr. Sánková Gabriela

Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

