Zápisnica
napísaná z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. septembra 2015
t.j. v pondelok 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, Ing. Horváth Peter, Mezei Michal,
Sánková Gabriela, Varga Tomáš - poslanci.

Mgr

Neprítomná poslankyňa:
Mgr. Molnárová Valéria

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.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horný Bar, Šuľany – schválenie.
PHSR, územný plán – schválenie.
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015.
II. úprava rozpočtu.
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. Bodó Tibora a Helenu Dúcovú.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Ing. Horváth Petera, Vargovú Moniku a Varga Tomáša.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.
Nakoľko bol prítomný zástupca spoločnosti DOPRA-VIA, Bratislava starosta obce požiadal ho, aby
predstavil firmu.

9. K bodu rôzne.
Zástupca spoločnosti DOPRA-VIA, a.s. Drieňová 27, Bratislava hovoril o tom, že je
vypracovaná štúdia pre umiestnenie výroby asfaltových emulzií v Hornom Bare
v
nevyužívanom areáli, kde predtým bola výroba presných liatin. Účelom štúdia je návrh trvalého
umiestnenia technológie výroby asfaltových emulzií firmy Dopra-via, a.s., z miesta súčasnej
výroby, ktorá je v prevádzke od r. 1991 v Podunajských Biskupiciach. Výroba asfaltových emulzií
je riešená v rámci objektu. Prevádzka bude organizovaná v jednozmennej prevádzke počas 5 dní v

týždni. Na výrobu majú vplyv aj sezónne činitele. Zabezpečenie výrobného materiálu ako aj
expedícia hotovej výroby bude uskutočňovaná prostriedkami cestnej dopravy.
Na otázky poslancov odpovedal, že navrhovaná výroba asfaltových emulzií nemá žiadny vplyv na
životné prostredie, hluk nie je. Doprava spojená s prevádzkou zariadenia bude predstavovať 8-10
áut denne.
Medzi poslancami sa vyvinula menšia diskusia.
Starosta k veci pridal, že stanovisko obecného zastupiteľstva potrebné z dôvodu, aby bol známy a
predvídateľný názor zastupiteľstva pre prípad, že firma Dopra-via, a.s. Požiada aj o možnosť
realizácie predloženej štúdie. Rozhodujúcou podmienkou realizácie bude súhlas životného
prostredia a iných dotknutých orgánov, ako aj povinnosť dodržiavať pri stavebných úpravách
ustanovenia stavebného zákona a ostatných právnych predpisov právneho poriadku SR.
Žiadal poslancov, aby hlasovali o tom, či súhlasia s umiestnením technológie výroby asfaltových
emulzií pre firmu Dopra-via, a.s. Bratislava.
Výsledok hlasovania: 3 z poslancov boli za, 2 z poslancov boli proti a 3 z poslancov sa zdržali
hlasovania.
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horný Bar, Šuľany – schválenie.
Starosta informoval poslancov, že k projektu rekonštrukcia VO sú potrebné uznesenia
obecného zastupiteľstva, že
- schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Horný Bar, Šuľany, ktorý je realizovaný obcou Horný Bar,
- schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
Výška projektu je 330 tis. EUR, mal by byť dokončený do konca polroka 2016 s podmienkou, že v
prípade úspešnosti obec musí zaplatiť tú časť, ktorá je daná ako dotácia. Túto problematiku obec
môže riešiť preklenovacím úverom.
6. PHSR, územný plán - schválenie.
Starosta informoval poslancov, že je potrebné uznesenie, či má obec platný PHSR a platnú
územnoplánovaciu dokumentáciu.
Obecné zastupiteľstvo dňa 11.12.2013 prerokovalo a schválilo uznesenie o predĺžení PHSR do
konca roka 2015.
Keďže obec Horný Bar má do 2000 obyvateľov, čiže podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nemá povinnosť
mať vypracovaný územný plán, z toho dôvodu uznesenie k príslušnej územnoplánovacej
dokumentácie je nerelevantné.

7. Plnenie rozpočtu k 30.06.2015.
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015 ako aj monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I.polrok 2015
boli vypracované písomne a tvoria prílohu k zápisnici. Gabriela Nagyová, účtovníčka obecného
úradu podala k jednotlivým položkám podrobné vysvetlivky.
8. II. úprava rozpočtu

II. úprava rozpočtu bola potrebná z dôvodu, že 23.augusta 2015 naša obec oslavovala 770.
výročie založenia obce Horný Bar. Obec podporovala vydanie brožúrky, postavenie pomníka.
Starosta hovoril ďalej o tom, že úprava rozpočtu je potrebná aj z dôvodu, že treba zabezpečiť
spoluúčasť na nasledovné projekty – odstránenie nelegálnych skládok – 1.786€,
- multifunkčné ihrisko – 17,669€ a
- zberný dvor 18.104€.
Poslanci II.úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.
9. Rôzne
Starosta informoval poslancov, že výdavok bude mať obec ešte aj na obstarávateľa za
vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Horný Bar a
Šuľany v sume 990,00€,.
Ďalej hovoril o podaní energetického auditu na základnú školu (výmena okien, oprava strechy,
obnova kúrenia, zateplenie budovy).
Uznesenia z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – informatívnu správu plnení rozpočtu k 30.06.2015 a monitorovaciu správu,
c.) berie na vedomie – štúdiu firmy DOPRA-VIA, s.r.o. a s jeho realizáciou nesúhlasí.
u z n e s e n i e č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu:
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horný Bar, Šuľany, ktorý je realizovaný obcou Horný
Bar,,
b.) s c h v a ľ u j e – zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c.) s c h v a ľ u j e – zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.,
d.) s c h v a ľ u j e – II. úpravu rozpočtu.

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

Štefan Bodó
starosta obce

Overovatelia:
Ing.Tibor Bodó
Helena Dúcová
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

