Zápisnica
napísaná z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25. februára
2016 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Horný Bar.
Prítomní:
Štefan Bodó, starosta obce
Berta Tibor, Ing. Bodó Tibor, Dúcová Helena, Ing. Horváth Peter, Mezei Michal, Mgr.
Molnárová Valéria, Mgr Sánková Gabriela, Varga Tomáš - poslanci.
Neprítomný :
Vargová Monika, zástupca starostu

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

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie.
Výročná správa obce Horný Bar za rok 2015.
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 Mgr. Sánkovú Gabrielu.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Berta Tibora, Dúcovú Helenu a Mgr. Valériu
Molnárovú.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. Výročná správa obce Horný Bar za rok 2015.
Ing. Štefan Demian , kontrolór obce prečítal výročnú správu hlavného kontrolóra
za rok 2015. Správa bola vypracovaná písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Starosta obce k pohľadávke PDP Horný Bar pridal, že podľa splátkového kalendára nebola
uhradená čiastka k 15.12.2015 a k 15.02.2016. Predseda družstva dal prísľub, že dĺžňu sumu
vyrovná na začiatku marca 2016, PDP Horný Bar na ostatnú zvyšnú čiastku, ktorá nebola
predmetom splátkového kalendára bude žiadať nový splátkový kalendár. Starosta obce

konštatoval, že aj napriek tomu bol úspešný splátkový kalendár, nakoľko uhradili väčšiu sumu
ako bola ročná daň.
Vymáhaním pohľadávky bol poverený právnik, ktorý zastupuje obec a nie je vylúčené, že po
neakceptovaní jeho výziev na úhradu záväzkov dôjde k vymáhaniu exekučnou cestou.
Starosta obce navrhoval oznámiť im, že sú povinný platiť penále-poplatok z omeškania.
Obecné zastupiteľstvo bude informované o plnení záväzku PDP a o ďalšom postupe pri
vymáhaní.
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare výročnú správu hlavného kontrolóra za rok 2015 berie
na vedomie.
Ďalej kontrolór obce hovoril o tom, že od 1.1.2016 bol zmenený zákon o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe uvedeného bola vypracovaná Smernica č. 1/2016 upravujúca systém finančného
riadenia a finančnej kontroly obce Horný Bar.
Smernica bola vypracovaná písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
6. Rôzne.
Starosta obce hovoril o tom, že v súčasnosti obec má vo vlastníctve 2 traktory. Starý
traktor má cca 30 rokov a aby ho mohli použiť treba vykonať na ňom veľa opráv aby prešiel
cez technickú kontrolu. Treba zvážiť, či obec potrebuje 2 traktory, alebo bude starý traktor
kvalifikovaný ako prebytočný majetok.
Medzi poslancami sa vyvinula diskusia, či potrebuje obec 2 traktory na vykonávanie práce
alebo nie.
Žiadal o slovo Zoltán Ozsvald, ktorý hovoril o tom, že by mal záujem o kúpu starého traktora
od obce za 1000.00 EUR a zaviazal by sa, že traktor by využíval na pravidelnú údržbu
športového ihriska.
Starosta konštatoval, že je potrebné riadiť sa podľa VZN o nakladaní s majetkom obce a preto
je potrebné najprv rozhodnúť či je starý traktor prebytočným majetkom a potom bude
potrebné postupovať v zmysle VZN o spôsobe predaja. O cene zatiaľ nebola reč, ale oprava
traktora, aby mohol byť použiteľný môže byť okolo 2.000 EUR.
Na otázku starostu obce, či je starý traktor prebytočným majetkom 3 z poslancov hlasovali
kladne.
Starosta zdôraznil, že bude posúdená celková cena opravy starého traktora.
Ďalej starosta obce predložil žiadosť dr. Nagy István Pétera, bytom Horný Bar č. 221
o odpredaj časti pozemku na parc.č. 47/3 v k.ú. Horný Bar obce Horný Bar vo vlastníctve
obce. Podľa katastrálnej mapy sa jedná o nehnuteľnosť za pozemkami viacerých vlastníkov,
na ktorú nehnuteľnosť obec nemá prístup. Po vypracovaní geometrického plánu a znaleckého
posudku treba osloviť aj ostatných vlastníkov susedných nehnuteľností, či majú záujem
odkúpiť pozemok. Náklady súvisiace s vypracovaním GO plánu a znaleckého posudku znáša
kupujúci. Poslanci jednohlasne súhlasili so zámerom predať časť parcely 47/3 v k.ú. Horný
Bar v zmysle VZN o nakladaní s majetkom obce.
Ďalej starosta obce predložil žiadosť MUDr. Vladimíra Klementa, obvodného lekára, ktorý
žiada o odpustenie nájomného v hodnote vyplatených na výmenu okien a dverí. K žiadosti
priložil aj podľa jeho výberu najvýhodnejšiu cenovú ponuku.
Ak dôjde k výmene okien bude nevyhnutné urobiť výmenu aj ostatných okien a vchodových
dverí na prízemí pri vchode z vlastných prostriedkov, aby celkový vzhľad bol zosúladený.
Poslankyňa Mgr. Gabriel Sánková k veci pridala, že je potrebné povoliť výmenu aj ostatným
za podmienky, že dodržia celkový vzhľad okien s už vymenenými oknami. Poslanci so
zámerom výmeny okien súhlasili s tým, že poslanci preveria aktuálnosť ceny. Taktiež súhlasili
s výmenou ostatnej časti na prízemí a vchodových dverí.

Ďalej starosta obce predložil žiadosť Pék Dezidera a Pék Ondreja o finančnú podporu na
účasť na pretekoch preplávania Gibraltárskeho prielivu. Podľa § 39-odmeny, štatútu obce
Horný Bar Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp.
iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.
Starosta navrhoval 200-200 EUR na osobu. Po niekoľkých návrhov poslanci jednohlasne
schválili 300-300 EUR na osobu.
Starosta obce hovoril o tom, že obecné zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 10.12.
2015 schválil zverejniť zámer predaja nehnuteľnosti 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 bola vypísaná obchodná
verejná súťaž. Lehota na podanie súťažného návrhu bola do 24.02.2016 do 24.00 hod. . Na
obec nebola doručená ani jedna ponuka. Poslanci súhlasili s opätovným zverejnením zámeru
predaja nehnuteľnosti 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.
Starosta predložil žiadosť Klubu mladých športovcov v Šuľanoch o prenájme budovy pri
kultúrnom dome v Šuľanoch. Budova by potrebovala menšie stavebné úpravy a z vnútra
vymaľovanie. Aktuálna športová miestnosť zbrojnice je v dezolátnom stave. Poslanci súhlasili
s tým, že bude vypracovaná zmluva o bezodplatnom prenájme miestnosti pri KD Šuľany na
športové účely a po ukončení nájmu dať miestnosť do pôvodného stavu.
Ďalej starosta obce predložil informatívnu správu o tom, že je vypísaná výzva na
telocvičňu ZŠ – termín 4.3.2016. Cieľová suma je 200.000.- EUR. Je tam problém zámeny
budov, t.j. na parcele kde je postavená telocvičňa na LV je vedená školská jedáleň a naopak.
Oboznámil poslancov ďalšími výzvami.
Starosta obce predložil informatívnu správu, že jazero v Hornom Bare by mohla obec
využiť na rekreačné účely. Jazero by bolo prehĺbené a okolie upravené. Investícia byla
hradená cez dotácie. Obec pre tento zámer musí konzultovať so Trnavským samosprávnym
krajom, ktorý je vlastníkom.
Starosta obce hovoril o tom, že obecný deň tento rok bude v Hornom Bare pri obecnom
úrade. Požiadal komisiu kultúry a mládeže, aby podali návrhy na program obecného dňa.
Ďalej predložil žiadosť skupiny mažoretiek v Šuľanoch o finančnú podporu na kúpu
nového oblečenia vo výške 200.- EUR.
Poslanci jednohlasne schválili.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že priznanú dotáciu vo výške 170.000 EUR na
projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horný Bar, Šuľany“ nebolo možné využiť
z časového dôvodu, nakoľko realizácia mala byť ukončená do konca roka 2015.
Poslankyňa Mgr. Valéria Molnárová mala otázku, že kto vypracoval projekt a prečo dostala
obec namiesto 340.000.-EUR iba 170.000.- EUR.
Starosta odpovedal, že projekt bol vypracovaný spoločnosťou HI-TECH Dunajská Streda a že
na vypracovanie dokumentácie bol veľmi krátky čas z dôvodu neskorého vyhlásenia výzvy
a preto bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie na získanie všetkých potrebných dokladov, na
vydanie stavebného povolenia, na podanie projektu a na priebeh verejného obstarávania. Pri
podávaní projektu sme komunikovali aj s okolitými obcami, kde sme porovnávali výšku
požadovanej ceny podľa rozlohy obce a počtu svetelných bodov. Kde ceny boli porovnateľné.
Podľa informácií, ktoré máme od úspešných žiadateľov vieme, že každá obec dostala nižšiu
sumu než žiadala.
Poslankyňa zdôraznila, že to je inak, lebo ona vyžiadala doklady, kde sú uvedené dôvody
zníženia ako napríklad: zemné práce a iné neoprávnené výdavky, ktoré podľa usmernenia pre
podanie projektu nemôžu byť vyúčtované v projekte a dôvodom na odmietnutie je aj

duplicitné zúčtovanie niektorých položiek. V tomto projekte mohla byť obec úspešná, keby
nebola tak chybne vypracovaná dokumentácia, boli v ňom administratívne chyby.
Poslankyňa Mgr. Sánková Gabriela k veci pridala, že podľa jej vedomosti je balík s peniazmi
a sú podané žiadosti-projekty. Projekty sú podané vo väčšej počte ako sú financie na
rozdeľovanie. Je isté, že musia nájsť projekty, ktoré treba vyradiť z rôznych dôvodov alebo
žiadanú sumu znížiť a tým zvýšiť počet schválených projektov.
Mgr. Molnárová zdôraznila, že za zlý vypracovaný projekt, z dôvodu ktorého nebola obec
úspešná by mal niekto niesť zodpovednosť.
Starosta pridal, že neoprávnené výdavky ako sú zemné práce a iné práce je potrebné v rámci
realizácie vykonať podľa projektu a rozpočtu, ktorý vypracoval odborník a je jedno či boli
zahrnuté do projektu alebo nie.

Uznesenia z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odznené pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – výročnú správu kontrolóra za rok 2015 – Ing. Štefan Demian,
c.) berie na vedomie – smernicu č. 1/2016 upravujúcu systém finančného riadenia a finančnej
kontroly.
u z n e s e n i e č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – odmenu podľa § 39 štatútu obce 300,00 EUR na osobu – Pék Dezider
a Pék Ondrej,
b.) s c h v a ľ u j e – 200,00 EUR pre skupinu mažoretiek v Šuľanoch,
u z n e s e n i e č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s ú h l a s í – so zámerom predať časť parc. č. 47/3 v k.ú. Horný Bar s podmienkou, že
náklady spojené s predajom hradí kupujúci,
b.) s ú h l a s í – so zámerom výmeny okien /MUDr. Klement/ s tým, že bude preverená
aktuálnosť ceny, ďalej s výmenou ostatných okien a vchodových dverí na náklady obce,
c.) s ú h l a s í – s opätovným zverejnením zámeru o odpredaj pozemku 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,
d.) s ú h l a s í – s tým, že bude vypracovaná zmluva o bezodplatnom prenájme na športové
účely v budove pri kultúrnom dome v Šuľanoch – Klub mladých športovcov Šuľany.

u z n e s e n i e č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare

a.) o d m i e t a - uznať obecný majetok /traktor/ ako prebytočný majetok.

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

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Tibor Bodó
Mgr. Gabriela Sánková
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

