Zápisnica
napísaná z xv. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01. apríla 2014 t.j.
v utorok 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, Horváth Jozef, Ing. Horváth Peter, Mgr. Molnárová Valéria,
Tibor, Soóky Ľudovít - poslanci.

Nagy

Neprítomný poslanec:
Nagy Juraj

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie.
Výročná správa hlavného kontrolóra za rok 2013.
Úprava rozpočtu na rok 2014.
Schválenie zrušenia formy programového 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: Horváth Jozefa a Soóky Ľudovíta.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Berta Tibora, Mgr. Molnárovú Valériu a Nagy Tibora.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku Ocú.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

Ing. Štefan Demian, kontrolór obce prečítal výročnú správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
Správa
bola
vypracovaná
písomne
a tvorí
prílohu
k zápisnici.
Starosta obce k pohľadávke PD Horný Bar pridal, že zo sľúbenej čiastky ešte teraz došla suma
5.000.-EUR. Sľub na tento rok čiže na rok 2014 je, že z dlhu splatia 50.000.- EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare výročnú správu hlavného kontrolóra za rok 2013 berie na
vedomie .
.Q.:.....Úpr.~.Y.~..IQ?;PQ.~JlJ.
..p.~..[Qk ..2Q.l.4.:
l. úprava rozpočtu na rok 2014 bola vypracovaná písomne a tvorí prílohu k zápisnici. Starosta
konštatoval, že už je známy podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb, podľa ktorého už
vieme presné sumy.

Poznámky k jednotlivým bodom príjmovej časti:
-podielové dane - zvýšenie,
-školstvo-zníženie, nakoľko počet žiakov je nižší.
Poznámky k jednotlivým bodom výdavkovej časti:
-nákup 1ks počítača do úradu, vyradený počítač bol odovzdaný pre športový klub. V blízkej
budúcnosti je potrebné kúpiť ešte 1 ks. Nákup počítačov bol potrebný z dôvodu rozsiahlej agendy a
aby bol zabezpečený bezproblémový chod úradu,
-požiarny zbor-zníženie, nakoľko dobrovoľný hasičský zbor bol zaradený do skupiny "B", dostali
od ministerstva vnútra dotáciu 2000.- €, z ktorej kúpili plávajúce čerpadlo a kalové čerpadlo,
-údržba pozemných komunikácií a výstavba chodníku,
-údržba verejného osvetlenia,
-pomoc občanov v hmotnej núdzi,
Kapitálový rozpočet - výdavky:
-verejné osvetlenie medzi obcami Horný Bar a Šuľany, niektoré faktúry boli zaplatené v roku 2014,
-5.000.- EUR na posilovňu pri MŠ Horný Bar, posilovacie zariadenie bolo zakúpené zo staršieho
projektu - TTSK.
Poslanec Jozef Horváth mal otázku k plánovanej čiastke na rekonštrukciu KD Horný Bar. Starosta
obce odpovedal, že je to iba odhadovaná cena, treba ešte vypísať výzvu na projekt. Rekonštrukcia
bude zahŕňať opravu strechy, rozšírenie, oprava sociálnych miestností, vybudovanie menšej
kuchyne.
Poslanci k vybudovaniu posilovne v blízkosti materskej školy mali otázku, či bude tam na
najlepšom mieste? Vyčítali, že neboli informovaní o vykonaných prácach. Starosta informoval
poslancov, že zámer realizovať posilovňu vznikol už dávnejšie, len pre nedostatok finančných
prostriedkov sa vždy odkladal. Pre vykonanie stavebných úprav bol vykonaný prieskum
dodávateľa. Prevádzka posilovne bude fungovať podľa otváracích hodín nastavený ch tak, aby
nerušila chov materskej školy.
Poslanec Tibor Nagy k veci ešte pridal, že suma použitá na posilovňu by mohla byť využitá aj
cieľavedomej šie, napríklad na opravu betónovej plochy pred materskou školou ako aj na
bezpečnosť, nakoľko autá pred materskou školou sú pravidelne poškodzované.
Starosta
poznamenal, že je podaný projekt na rozšírenie kamerového systému a čaká sa na jeho
vyhodnotenie.
Mgr. Valéria Molnárová poznamenala, že tiež neboli poslanci informovaní o sociálnej výpomoci,
komu bola vyplatená a v akej výške.
Starosta odpovedal, že bola zvolaná obecná rada, schválili jednorázovú výpomoc výlučne na úhradu
výdavkov súvisiacich s pohrebom nebo Jozefa Deáka vo výške 454,87€ tým, že návratnosť je do
konca roka 2014.
Poslanec Jozef Horváth konštatoval, že bolo by potrebné vynaložiť väčšiu energiu na vymeranie
pozemkov v Šuľanoch. Starosta odpovedal, že s pozemkami sa zaoberá denne ale treba dodržať
zákonom predpísaný postup v stavebnom konaní.
Starosta ďalej informoval poslancov, že knižnica bude premiestnená do budovy zdravotného
strediska, kde bude zabezpečený aj internetový prístup. Dôchodcovia žiadali, aby potom
v
uvoľnenej miestnosti mohli vytvoriť klub pre dôchodcov.
Poslanci jednohlasne schválili I.úpravu rozpočtu s tým, aby čiastka na KD bola podrobne
špecifikovaná keď dôjde k realizácii zámeru.

Poslanci boli informovaní o tom, že na základe novelizácie zákona č. 583/2004 Z.z. Obec
Horný Bar nebude spracovávať programový rozpočet.
Poslanci jednohlasne schválili zrušenie formy programového rozpočtu.

Starosta obce predložil žiadosť Holoda Roberta na výstavbu 5 rodinných domov na vlastnom
pozemku, vybudovaním inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie na vlastné náklady. Od
obecného zastupiteľstva potrebuje súhlas na vyňatie z PPF, a to na parc.č. 89/18, 89/19, 89/20,
89/23 a 799/1 O v kat.území Šuľany obce Horný Bar. Poslanci jednohlasne súhlasili s výstavbou 5
rodinných domov a dali súhlas aj na vyňatie z PPF.
Ďalej predložil žiadosť p. Mészáros Petera, bytom Dunajská Streda, Smetanov háj 287/13 na
kúpu pozemku parc.č.246/19, vo výmere 609m2, za cenu 15,00 EUR/m2 a parc.č. 246/1 O, vo
výmere 963 m2, za cenu 11,00 EUR/m2. Celková cena 19.728.- EUR.
Obecné
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zrušenie uznesenia č. 47/2013 bod dl a návrh na odpredaj
pozemku za uvedenú cenu pre vyhlásenie súťaže.
Starosta obce informoval poslancov, že Dobrovoľný hasičský zbor v Hornom Bare nemal
veliteľa. Štefan Pospíšil ml. vykonal skúšku t.j. sú splnené kvalifikačné predpoklady na výkon
funkcie veliteľa obecného hasič ského zboru. Starosta obce navrhoval obecnému zastupiteľstvu
schváliť vymenovanie Štefana Pospíšila ml. za veliteľa DHZ - Horný Bar.
Poslanci súhlasili vymenovaním Štefana Pospíšila za veliteľa DHZ v Hornom Bare.
Ďalej starosta obce predložil žiadosť Základnej organizácie Csemadoku v Hornom Bare o
sponzorský dar na organizovanie akcií: v máji - Deň detí, v októbri - 65. výročie založenia
Csemadoku. Bol predložený návrh na 500.-€, obecné zastupiteľstvo s návrhom jednohlasne
súhlasilo.
Ďalšiu žiadosť o finančnú výpomoc podala Rímskokatolická cirkev, Farnosť Horný Bar č. 116
na rekonštrukciu kostola v Šuľanoch. Starosta obce navrhoval 2000.-€, poslanci s návrhom
jednohlasne súhlasili.
Starosta obce informoval poslancov o peniazoch, ktoré získal pre obec:
- Vodohospodárska výstavba poukázala sumu 30.000.- EUR na projekt kanalizácie obce,
- zmluva uzavretá na 4 roky na postrekovanie komárov, 3 krát ročne,
- zabezpečenie stabilných mostov cez kanál v Šuľanoch a v Hornom Bare,
- projekt na zberný dvor (traktor, príves, stavebné úpravy zberného dvora), sumaje 220.000.- EUR.
Spoluúčasť je 10%. Tento projekt je v štádiu odsúhlasenia. V prípade úspešnosti žiadal poslancov,
aby ho uznesením splnomocnili na výber obstarávateľa.
Poslanci poverili starostu na výber obstarávateľa na zberný dvor.
- cez ministerstvo stan s kapacitou 200 osôb - užívateľom je šesť dedín,
- podaný projekt na ministerstvo financií na rekonštrukciu materskej školy, na rozšírenie
kamerového systému,
- cezhraničná spolupráca - Arrabona EGTC - modernizácia zdravotného strediska - čakáme na
výzvy,
- vybudovanie cyklistickej cesty - Dunaj ská magistrála - čakáme na výzvy.
Ďalej informoval poslancov, že obecný deň bude 21. júna 2014 v Hornom Bare. Starosta obce
navrhoval udeliť čestné občianstvo starostovi obce Gyórasszonyfa a odovzdať mu ocenenie na
obecnom dni a zároveň žiadal poslancov, aby podali návrhy aj oni. Programom obecného dňa bude
informovať poslancov na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslankyňa Mgr. Valéria Molnárová mala otázku, či by bolo možné opraviť chodník vedľa parku.
Poslanec Jozef Horváth k veci pridal, že chodník treba vybudovať aj smerom na Trstenú na Ostove,
kde sú nové domy.
Starosta odpovedal, že rozpočet bol upravený aj v tejto položke.
Poslanec Tibor Nagy mal otázku, že kto má na starosti úpravu miestnej komunikácie po prasknutí
vodovodného potrubia? Starosta odpovedal, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť, zo strany
obce už bola pripomenutá ich povinnosť.

Uznesenia z

xv.

zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e sen

Obecné zastupiteľstvo

1

e

Č.

53/2014

v Hornom Bare

a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie - výročnú správu hlavného kontrolóra obce za rok 2013,
u z n e sen
Obecné zastupiteľstvo

1

e

Č.

54/2014

v Hornom Bare

a.) sch v a ľ uj e - l. úpravu rozpočtu na rok 2014,
b.) sch v a ľ uje - zrušenie formy programového rozpočtu,
c..) sch
v a ľ uje
udelenie
súhlasu
k použitu poľnohospodárskej
pôdy
na
nepoľnohospodárske účely a k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF na stavebné
účely v k.ú. Šuľany obce Horný Bar na parc.č. 89/18, 89/19, 89/20, 89/23 a 799/1 O pre Holoda
Roberta, bytom Horný Bar-Šuľany Č. 145 s podmienkou, že vybudovanie infraštruktúry a
prístupovej komunikácie žiadateľ bude realizovať na vlastné náklady.
u z n e sen
Obecné zastupiteľstvo

e

Č.

55/2014

v Hornom Bare

a.) z r u š í - uznesenie obecného zastupiteľstva
u z n e sen
Obecné zastupiteľstvo

1

Č.
1

47/2013 bod dl zo dňa 05.09.2013.
e

Č.

56/2014

v Hornom Bare

a.) s ú h l a s í - návrhom na odpredaj pozemku za uvedenú cenu: parc.č.246/19, vo výmere
609m2, za cenu 15,00 EUR/m2 a parc.č. 246/10, vo výmere 963 m2, za cenu 11,00 EUR/m2.
Celková cena 19.728.- EUR
b.) s ú h l a s í - s vymenovaním Štefana Pospíšila ml. za veliteľa DHZ v Hornom Bare.
c.) s ú h l a s í - s udelením finančnej dotácie v hodnote 500€ pre Základnú organizáciu Csemadoku
v Hornom Bare na organizovanie akcií: v máji - Deň detí, v októbri - 65. výročie založenia
Csemadoku.,
d.) s ú h l a s í - s udelením finančnej dotácie v hodnote 2000€ pre Rímskokatolický cirkev Horný
Bar na rekonštrukciu kostola v Šuľanoch.
e.) s ú h l a s í - s poverením starostu na výber obstarávateľa na zberný dvor.

Nakoľko viac na programe nebolo starosta
zasadnutie obecného zastupiteľstva zakončil.

obce

poďakoval

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Jozef Horváth
Ľudovít Soóky
Zapisovateľka:
lbolya Almásiová

prítomným

za

účasť

a

