Zápisnica
napísaná z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. júna 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, Ing. Horváth Peter, Mezei Michal,
Molnárová Valéria, Mgr. Sánková Gabriela, Varga Tomáš - poslanci.

Mgr.

Progra m:
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Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie.
Záverečný účet.
Obecný deň.
Multifunkčné ihrisko-odsúhlasenie spolu financovania projektu.
Schválenie otváracích hodín bufet v KD Horný Bar.
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 Mgr. Gabrielu Sánkovú.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Helenu Dúcovú, Mgr. Valériu Molnárovú a Varga
Tomáša.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. Záverečný účet.
Ing. Demian Štefan predniesol Záverečný účet obce Horný Bar za rok 2014 ako aj
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Horný Bar za rok 2014, ktoré boli
vypracované písomne a tvoria prílohu k zápisnici.
Informoval poslancov, že poľnohospodárskym družstvom bol podpísaný splátkový kalendár. Prvú
čiastku už uhradili, potom žiadali odklad a do 10.júla majú uhradiť väčšiu čiastku.
Poslanci Záverečný účet obce Horný Bar za rok 2014 schválili jednohlasne bez výhrad.
6. Obecný deň.

Starosta obce hovoril o tom, že obecný deň tento rok bude na športovom ihrisku. V piatok budú
detské programy. V sobotu obed bude v kultúrnom dome v Šuľanoch, svätá omša o 14.00 hod. a
slávnostné otvorenie obecného dňa bude o 16.00 hod. . Čestné občianstvo navrhoval udeliť farárovi
– Mgr. Jankó Gáborovi. 8 z poslancov hlasovali za a 1 poslanec proti tomu, aby čestné občianstvo
bolo udelené farárovi.
Výdavky na obecný deň budú cca vo výške 1700€ ale ešte od sponzorov čaká sponzorské dary.
Ešte hovoril o tom, že od VÚC Trnava dostala obec e-mail a žiadajú, aby obec navrhla osobnosť
obce. Navrhoval neb. MUDr. Imricha Ceconíka. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom.
7. Multifunkčné ihrisko-odsúhlasenie spolu financovania projektu.
Starosta obce hovoril o tom, že bol podaný projekt „Podpora rozvoja športu“ so zameraním na
výstavbu multifunkčného ihriska. Najnižšia výška jednej dotácie je 30.000€ a najvyššia výška
jednej dotácie je 50.000€. Výška spolu financovania projektu je 5%. Žiadal poslancov, aby
odsúhlasili spolu financovanie obce vo výške 16.000€.
Poslanci jednohlasne súhlasili so spolu financovaním projektu – multifunkčné ihrisko.
8. Schválenie otváracích hodín bufet v KD Horný Bar.
Starosta predložil žiadosť Tomáša Hellera na predĺženie otváracích hodín bufet v KD Horný
Bar, v piatok a v sobotu do 02.00 hod. Poslanci preskúmali žiadosť a schválili predĺženie otváracích
hodín v piatok a v sobotu do 24.00 hod..
Ďalej menovaný žiada súhlas na rekonštrukciu skladových priestorov pri kultúrnom dome.
Poslanci jednohlasne súhlasili so rekonštrukciou.
Ďalej žiadal odpustenie nájomného, nakoľko bola vykonaná obnova soc. miestnosti, ktoré sú
využívané aj obcou.
Poslanci súhlasili s tým, že obec prevezme polovicu nákladov vynaložených na rekonštrukciu soc.
miestnosti v KD Horný Bar vo výške cca 400€.
9. Rôzne.
Poslanci po prejednaní jednohlasne schválili pripraviť na podanie projekt VO – cca 900€,
projekt odstránenie čiernych skládok cca 500€. Od každého majiteľa bolo potrebné vyžiadať
súhlas.
Starosta informoval poslancov, že v zdravotnom stredisku bude výmena kotla, cena bude vyššia
ako 1000€ a preto musíme vypísať výberové konanie.
Starosta informoval poslancov, že od 1.1.2015 je v platnosti zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorý zákon vzťahuje na samosprávu, školy, materské školy.
Na základe uvedeného zákona bolo potrebné vypracovanie vnútorného predpisu.
V rámci 770 výročia prvej písomnej zmienky o obci spomenul zorganizovanie kultúrneho
podujatia spojeného s cirkevným obradom, ktorý je plánovaný na hody t.j. 23.augusta 2015.
Súčasťou osláv bude aj vydanie publikácie o obci, ktorého autorom je pán Bugár Arpád.
Pri tejto príležitosti sa navrhuje udeliť cenu obce pre pani Csölleovú Helenu a pána Bugár Arpáda
za činnosti, ktoré sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i
v zahraničí. Cenu obce Horný Bar tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena v navrhovanej
výške 300,00€ pre jeného oceneného. Obec taktiež bude hradiť výdavky spojené s vydaním
publikácie, ktorú bude vlastniť a využívať na reprezentačné účely.
Ďalej starosta hovoril o tom, že by sa už mohla naša obec uchádzať o dotáciu na kanlizáciu, ale
vzhľadom na o, že obec Baka ešte nemá platné stavebné povolenie spoločne s obcami Jurová a
Trstená na Ostrove, ani naša obec nevie ďalej postupovať. Riešiť situáciu by bolo možné založením

združenia alebo napojiť kanalizáciu na existujúcu čističku. V tom prípade treba zmeniť stavebné
povolenie, projektovú dokumentáciu.
Ďalej informoval poslancov, že v materskej škole treba obnoviť sociálne zariadenia a vybudovať
rozdeľovaciu stenu medzi WC. Bude to ovplyvňovať aj rozpočet. Je podaný projekt na výmenu
strechy a okien, keď dostaneme dotáciu tak práce budú uskutočnené cez prázdniny.
Poslanec Tomáš Varga hovoril o tom, či by bolo možné, aby obec zakúpila pre futbalistov
športové oblečenie cca vo výške 800€. Bude na nich aj nápis Obec Horný Bar-Šuľany.
Poslanci súhlasili so zakúpením športového oblečenia.
Uznesenia z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – program obecného dňa,

u z n e s e n i e č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – spolu financovanie projektu – multifunkčné ihrisko,
b.) s c h v a ľ u j e – podanie projektu VO – cca 900€,
c.) s c h v a ľ u j e – podanie projektu na odstránenie čiernych skládok – cca 500€,
d.) s c h v a ľ u j e – otváracie hodiny v KD Horný Bar v piatok do 24.00 h. a v sobotu do 24.00 h.
ako aj rekonštrukciu skladových priestorov pri kultúrnom dome pre Tomáša Hellera,
e.) s c h v a ľ u j e – záverečný účet za rok 2014 bez výhrad,
f.) s c h v a ľ u j e – že obec prevezme od Tomáša Hellera polovicu nákladov vynaložených na
rekonštrukciu soc.miestnosti v KD Horný Bar vo výške cca 400€,
g.) s c h v a ľ u j e - finančne podporovať publikáciu z príležitosti 770. výročie obce Horný Bar,
cenu obce pre Csölleovú Helenu, Bugár Arpáda peňažnú odmenu vo výške 300,00€ pre jeného
oceneného,
h.) s c h v a ľ u j e - zakúpenie športového oblečenia pre futbalistov vo výške cca 800€.

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

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

