Zápisnica
napísaná z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08. decembra
2016 t.j. vo štvrtok o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Horný Bar.
Prítomní:
Štefan Bodó, starosta obce
Vargová Monika, zástupca starostu
Berta Tibor, Ing. Bodó Tibor, Dúcová Helena, Ing. Horváth Peter, Mezei Michal, Mgr.
Molnárová Valéria, Mgr Sánková Gabriela, Varga Tomáš - poslanci.

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 2017.
II. úprava rozpočtu 2016.
Schválenie čerpania kontokorentného úveru od VÚB a súhlas s podpísaním dohody
k blankozmienke.
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka v šk.zar.
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 sú prítomní všetci
poslanci obecného zastupiteľstva, preto zasadnutie vyhlásil za uznášania schopné.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Za
overovateľov
zápisnice
vymenoval:
Berta Tibora a Dúcovú Helenu.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Ing. Bodó Tibora, Mezei Michala a Vargovú
Moniku.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. Návrh rozpočtu obce Horný Bar na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 bol vypracovaný písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Gabriela Nagyová, účtovníčka obce podala podrobné vysvetlivky k jednotlivým bodom.
Starosta obce konštatoval, že vo februári bude mať obec presnejšie údaje o finančných
prostriedkoch z podielových daní na rok 2017 na základe ktorých možno upraviť rozpočet.
Ďalej hovoril o tom, že splátkový kalendár spísaný s PDP Horný Bar v roku 2016 bol splnený.

Informoval poslancov o možnosti podania žiadostí na dotáciu pre niektoré obecné budovy ale
pre podanie projektu je potrebné investovať do prípravy projektov na jednu budovu cca
16000Eur. Obec musí dobre zvážiť či dokáže financovať ďalšie projekty lebo v súčasnosti
financovala prípravu projektu na budovu základnej školy a tento projekt treba aj
spolufinancovať minimálne 5% v prípade úspešnosti. Taktiež bude potrebné začať
rekonštrukciu KD v Hornom Bare. Ďalej k veci pridal, že na rok 2017 je naplánovaná oprava
kultúrneho domu v Šuľanoch ako napr. výmena okien, inštalácia vykurovania na chodbe,
výmena dlaždíc v toaletách atď. .
Ing. Štefan Demian, kontrolór obce prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce Horný Bar na roky 2017-2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2017 bez programového rozpisu (1 poslanec
sa zdržal hlasovania) a berie na vedomie návrh rozpočtu obce Horný Bar na roky 2018-2019.
6. II. úprava rozpočtu 2016
II. úprava rozpočtu bola vypracovaná písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Rozpočet bol upravený v časti príjmy nasledovne:
-daň zo závislej činnosti – z 299 000.-€ na 310 000.-€,
Rozpočet bol upravený v časti bežné výdavky nasledovne:
-verejná zeleň-palivo do strojov, servis, poistenie dopr.prostr. – z 4400.-€ na 6000.-€,
-náboženské a cintorínske služby-transfery pre cirkev – z 2000.-€ na 4000.-€,
-zdravotné stredisko-materiál – z 4000.-€ na 2000.-€,
-šport-energia – z 6800.-€ na 5000.-€,
-šport-údržba budovy – z 1500.-€ na 500.-€,
-kultúra-údržba KD – z 6000.-€ na 4000.-€,
-školstvo-údržba budovy – z 0.-€ na 1500.-€,
Rozpočet bol upravený v časti kapitálové výdavky nasledovne:
-zdravotníctvo-rekonštrukcia budovy – z 0.-€ na 4100.-€,
-multifunkčné ihrisko-chodník, výber dodávateľa – z 0.-€ na 2000.-€,
-školstvo-rekonštrukcia ZŠ – z 40 000.-€ na 33 900.-€.
Poslankyňa Mgr. Valéria Molnárová mala poznámku, že na budove zdravotného strediska je
prasklina. Bolo konštatované, že treba zavolať odborníka, ktorý navrhne riešenie pre statika,
aby vypracoval statický posudok.
II. úpravu rozpočtu poslanci schválili jednohlasne.
7. 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.

8. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka v šk.zariadení
Starosta obce hovoril o tom, že uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo vypracované
z dôvodu, aby obec vedela akou sumou je podporovaná škola, školský klub, zariadenie
školského stravovania, materská škola.
Výbava kuchyne základnej školy bola obnovená, boli vymenené umývacie drezy a doplnila sa
nová umývačka riadu čo vo veľkej miere uľahčuje prácu personálu. Školská kuchyňa je
v súčasnosti viacej využívaná, lebo sa varí aj pre deti pre materské školy a základnú školu
v okolitých obciach (Jurová, Trstená na Ostrove, Baka).
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka v školskom
zariadení poslanci jednohlasne schválili.
9. Rôzne
Starosta obce predložil žiadosť organizácie Csemadok Horný Bar o finančnú dotáciu vo
výške 600€ na rok 2017 a to na kultúrne podujatia – fašiangy, deň detí a oslava Mikuláša.
Poslanci jednohlasne schválili žiadanú sumu.
Ďalej predložil žiadosť športového klubu TJ Družstevník Horný Bar o finančnú dotáciu vo
výške 7950€ na účasť v súťaži a organizované športové akcie v roku 2017.
Poslanci jednohlasne schválili žiadanú sumu.
Ďalej starosta obce predložil žiadosť od Csaba Mayera, bytom Blatná na Ostrove 218
o územnoplánovaciu informáciu na lokalitu pod číslom parciel 167/4 až 167/16 v k.ú. Horný
Bar za účelom vybudovania cesty, chodníkov, zeleného pásu a výstavby rodinných domov,
bytových domov a radovej výstavby.
Poslanci súhlasili s uvedeným investičným zámerom s podmienkou, že šírka komunikácie
bude zodpovedať obojstrannej premávke. V nasledujúcom kroku sa má obrátiť na stavebný
úrad o vydanie územného rozhodnutia o využití územia na vyššie uvedenú výstavbu.
Ďalej starosta obce predložil žiadosť ZŠ Horný Bar o prevedení sumy 3225,37€
z preplatku zdravotných poisťovní. Uvedenú sumu by chceli využiť na dofinancovanie
režijných nákladov školy.
Poslanci jednohlasne schválili prevedenie sumy 3225,37€ na účet ZŠ Horný Bar.
Ďalej bola predložená žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k investičnému
zámeru výstavby – Ranč od TOMASSON s.r.o., Panská 9, 811 01 Bratislava, IČO:
44035942, v zastúpení Mgr. Lukáš Bielovič – konateľ.
Stavba by sa nachádzalo v k.ú. Horný Bar na parc.č. 738/17, 733/1 a 734.
Na ranči by mali byť umiestnené:
-jazdiarne (vonkajšie a vnútorná),
-stajne,
-hala na lonžovanie a vonkajšia kruhovka na lonžovanie,
-ubytovacie zariadenie, reštauračné zariadenie,
-bio-farma,
-parkovisko,
-jazierko.
V záujme spoločnosti je ustajnenie koní, ich tréning ako aj tréning jazdcov, usporiadanie
športových podujatí, jazdecké sústredenia, súkromné a firemné akcie.
Poslanci súhlasili s investičným zámerom s podmienkou, že nebude zmenený účel využitia,
zmena je možná iba so súhlasom obecného zastupiteľstva. Infraštruktúru si investor musí
vybudovať na vlastné náklady.
Ďalej predložil žiadosť Gódány Ladislava o územnoplánovaciu informáciu, ktorý by chcel
postaviť rodinný dom v Hornom Bare vedľa bývalej zlievarne presného liatia. Poslanci po

diskusií vyjadrili nesúhlas s umiestnením stavieb, nakoľko v súčasnosti ide o priemyselnopoľnohospodársku zónu.1 poslankyňa sa zdržala hlasovania.
Ďalej starosta obce predložil žiadosť Pék Dezidera, bytom Horný Bar č. 251, člena
športového klubu Sportfanatic o finančnú podporu na účasť na pretekoch v roku 2017.
Vyvinula sa diskusia. Poslanci súhlasili s dotáciou za podmienky, že žiadosť pred účasťou
podá organizácia, ale žiadateľ po absolvovaní súťaže požiada obec o sponzorstvo za účasť
s tým, že šíril dobré meno obce a zároveň uvedie aj žiadanú sumu.
Ďalej predložil žiadosť Lentulay Juraja a mž. Moniky o poskytnutie finančného príspevku
vo výške 200€ na cestovné náklady do Budapešti, nakoľko ich syn Kristián bude vystupovať
v televízií v kultúrnom programe.
Vyvinula sa diskusia. Bolo konštatované, aby predložili doklad o zapletení pohonnej hmoty
vo výške 100€, ale táto čiastka bude vyplatená len v prípade ak zmluva ktorú mali uzavretú
s maďarskou televíziou SuperTV2 nehradila tieto výdavky.
Uznesenia z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odznené pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – návrh rozpočtu obce Horný Bar na roky 2018-2019,

u z n e s e n i e č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – rozpočet obce Horný Bar na rok 2017,
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 – II. úpravu rozpočtu 2016,
d.) s c h v a ľ u j e – VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na
žiaka v školskom zariadení,
e.) s c h v a ľ u j e - finančnú dotáciu na kultúrne podujatia na rok 2017 vo výške 600.-€ pre
organizáciu Csemadok Horný Bar,
f.) s c h v a ľ u je – finančnú dotáciu na organizované športové akcie v roku 2017 vo výške
7950€ pre športový klub TJ Družstevník Horný Bar,
g.) s c h v a ľ u j e - prevedenie sumy 3225,37€ z preplatku zdravotných poisťovní na účet ZŠ
Horný Bar,
u z n e s e n i e č. 36/2016
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 investičným zámerom - vybudovanie cesty, chodníkov, zeleného pásu
a výstavby rodinných domov, bytových domov a radovej výstavby - žiadateľ Csaba Mayer,
Blatná na Ostrove 218 s podmienkou, že šírka komunikácie bude zodpovedať obojstrannej
premávke,

c.) s ú h l a s í – s investičným zámerom výstavby Ranč Horný Bar – žiadateľ TOMASSON
s.r.o., Panská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 44035942, v zastúpení Mgr. Lukáš Bielovič –
konateľ s podmienkou, že nebude zmenený účel využitia, zmena bude možná iba so súhlasom
obecného zastupiteľstva. Infraštruktúru ssi investor musí vybudovať na vlastné náklady.
d.) n e s ú h l a s í – s výstavbou rodinného domu vedľa bývalej zlievarne v Hornom Bare,
nakoľko toho času uvedená oblasť je využívaná ako priemyselno-poľnohospodárska zóna.

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

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Berta Tibor
Dúcová Helena
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

