Zápisnica
napísaná z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10. decembra
2015 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Horný Bar.
Prítomní:
Štefan Bodó, starosta obce
Vargová Monika, zástupca starostu
Berta Tibor, Ing. Bodó Tibor, Dúcová Helena, Mezei Michal, Mgr. Molnárová Valéria,
Mgr Sánková Gabriela, Varga Tomáš - poslanci.
Neprítomný poslanec:
Ing. Horváth Peter

Progra m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie.
Návrh rozpočtu obce Horný Bar na rok 2016.
PHSR – schválenie.
VZN č.1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Schválenie čerpania kontokorentného úveru od VÚB a súhlas s podpísaním dohody
k blankozmienke.
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesenia.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán Štefan Bodó.
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom, ktorý bol rozšírený o správu riaditeľky
ZŠ. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva,
preto zasadnutie vyhlásil za uznášania schopné.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice vymenoval: Mezei Michala a Varga Tomáša.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Ing. Bodó Tibora, Mgr. Valériu Molnárovú a Mgr.
Gabrielu Sánkovú.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.
Riaditeľka ZŠ predniesla svoju správu, hodnotila činnosť ZŠ, účasť a dosiahnuté výsledky na
rôznych súťažoch.
Starosta obce poďakoval riaditeľke
ZŠ za správu a za obetavú prácu.
Správa riaditeľky MŠ Horný Bar bola vypracovaná písomne.

5. Návrh rozpočtu obce Horný Bar na rok 2016.
Návrh rozpočtu na rok 2016 bol vypracovaný písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Gabriela Nagyová, účtovníčka obce podala podrobné vysvetlivky k jednotlivým bodom.
Na základe žiadosti športového klubu zvýšenie z 7750€ na 7900€, investícia na ZŠ
(multifunkčné ihrisko) 40.000€.
Projekt na verejné osvetlenie – 350.000€, spoluúčasť obce môže byť max. v hodnote 30,000€.
PD Horný Bar má nasledovnú splátku podľa splátkového kalendára 15.12.2015, ale keď
nebude termín dodržaný, tak obec musí požiadať banku o úver.
Ing. Štefan Demian, kontrolór obce prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce Horný Bar na roky 2016-2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2016 a berie na vedomie návrh rozpočtu
obce Horný Bar na roky 2017-2018.
6. PHSR-schválenie.
Starosta obce hovoril o tom, že bol vypracovaný-aktualizovaný Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Bar. PHSR je vypracovaný na roky 20152020.
Poslanci jednohlasne schválili PHSR na roky 2015-2020.
7. VZN č.1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce informoval poslancov, že od 1.1.2016 bude v platnosti nový zákon
o odpadoch. Na zbernom dvore nebude možné zbierať pneumatiky.
Obyvatelia obce nosili na zadný dvor veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu,
odvoz ktorého bol aj finančne náročný. Z toho dôvodu navrhuje zvýšiť poplatok za
komunálny odpad z 14€ na 15€ na osobu.
Poslanci jednohlasne schválili zvýšiť poplatok za odvoz komunálneho odpadu na 15€/osoba.
8. Schválenie čerpania kontokorentného úveru od VÚB a súhlas s podpísaním dohody k
blankozmienke.
Starosta obce hovoril o tom, že sú rokovania s Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
Dunajská Streda, aby obec mohla naďalej čerpať kontokorentný úver do výšky 20.000 €.
K tomu je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, a súhlas so zabezpečením formou
podpísania blankozmenky.
Poslanci schválili čerpanie kontokorentného úveru a podpísanie blankozmenky.
9. Rôzne.
Starosta obce predložil informatívnu správu, že od 1.1.2016 budú zmeny v právnom
postavení a platových pomeroch primátorov miest a starostov obcí. Schválenou novelou
prichádza k zrušeniu povinnosti každoročného schvaľovania platov v zastupiteľstve,
starostovia budú mať rovnaký nárok na dovolenku a aj z platu starostov bude tvorený sociálny
fond.
Ďalej starosta obce hovoril o tom, že je vypracovaná štúdia na výstavbu bytových domovtrojbytovka s 6 bytmi v obci Horný Bar k.ú. Šuľany na parc.č. 173/8 o výmere 512 m2

a parc.č. 173/1 o výmere 512 m2. . Ku každému bytu bude vytvorené 2 parkovisko + 4 pre
návštevníkov. Projektant je Ing. Július Csölley.
Bude vypísaná obchodná verejná súťaž, minimálna cena za pozemok je 20,00€/m2, lehota na
podanie súťažného návrhu bude do 24.02.2016. Súťažné ponuky sa môžu doručiť na adresu
úradu v zalepených obálkach s označením v rube obálky: „Obchodná verejná súťaž pozemky
Šuľany – neotvárať.“
Poslanci jednohlasne súhlasili s vyvesením zámeru na výstavbu bytového domu.
Starosta obce Horný Bar informoval poslancov, že spoločnosť DOPRA-VIA, a.s. Drieňová
27, Bratislava už nechce v našej obci umiestniť firmu na výrobu asfaltových emulzií.
Ďalej informoval poslancov, že multifunkčné ihrisko a zberný dvor bude ukončený do
konca decembra 2015, odstránenie nelegálnych skládok je už skoro dokončené.
Projekt kamerový systém je v štádiu rozšírenia zo získanej dotácie, v obci bude umiestnených
celkovo 16 kamier. Pri nelegálnych skládkach sa plánuje umiestnenie prenosnej kamery.
Ďalej starosta informoval poslancov, že do 15.01.2016 treba uzavrieť zmluvu o budúcej
zmluve s firmou zodpovednou za výrobcov na nakladanie s odpadmi z obalov a s inými
neobalovými odpadmi. Po viacerých rokovaniach v rámci združenia ZOHŽO ktorej sme
členmi bola navrhnutá spoločnosť ENVI-PAK a.s., ktorá spĺňa požiadavky v zmysle zákona
o odpadoch. Starosta navrhol uzavretie zmluvy s uvedenou spoločnosťou.
Poslanci jednohlasne súhlasili s podpísaním uvedenej zmluvy.
Uznesenia z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odznené pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – hodnotenie činnosti ZŠ – riaditeľka ZŠ,
c.) berie na vedomie – rozpočet na roky 2017-2018.
u z n e s e n i e č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – rozpočet obce Horný Bar na rok 2016,
b.) s c h v a ľ u j e – čerpanie kontokorentného úveru od VÚB a.s. Dunajská Streda do výšky
20.000 EUR,
c.) s c h v a ľ u j e – PHSR na roky 2015-2020.,
d.) s c h v a ľ u j e – VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
u z n e s e n i e č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s ú h l a s í – so zabezpečením formou podpísania blankozmenky vrátane Dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenke,
b.) s ú h l a s í – s podpisom zmluvy s firmou ENVI-PAK a.s. (o odpadoch)
c.) s ú h l a s í – s vyvesením zámeru na výstavbu bytového domu v obci Horný Bar k.ú.
Šuľany na parc.č. 173/8 o výmere 512 m2 a parc.č. 173/1 o výmere 512 m2.

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

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Michal Mezei
Tomáš Varga
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

