Zápisnica
napísaná z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26. marca 2015 t.j. vo
štvrtok o 17.30 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, Varga Tomáš - poslanci.

Mgr.

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.
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
Prenájom nebytového priestoru - bufet v KD Horný Bar – otváranie obálok.
Prenájom nebytového priestoru – presso pri športovom ihrisku – otváranie obálok.
Odsúhlasenie výstavby rodinných domov v H.Bare - Bohdan Cichacký.
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: Mezei Michala a Varga Tomáša.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Berta Tibora, Ing. Bodó Tibora a Moniku Vargovú.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
Správu o výsledku nových volieb do obecného zastupiteľstva podala Ibolya Almásiová,
pracovníčka obecného úradu.. Oboznámila prítomných, že za poslanca obecného zastupiteľstva
v Hornom Bare bola zvolená kandidátka Mgr. Gabriela Sánková.
Správa o výsledku volieb bola vypracovaná písomne a je pripojená ako príloha k tejto
zápisnici. Po prečítaní sľubu poslankyňa zložila sľub podpisom pod text sľubu. Sľub
poslanca obecného zastupiteľstva tvorí prílohu k zápisnici.
Starosta obce konštatoval, že novozvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva zložila zákonom
predpísaný sľub.
6. Prenájom nebytového priestoru – bufet KD Horný Bar – otváranie obálok.

Na prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve Obce Horný Bar – bufet KD Horný Bar boli 3
podania do obchodnej verejnej súťaže , ktoré podali Erich Halačka, Tomáš Heller a Alena Igariová.
Po otvorení obálok starosta oboznámil poslancov s obsahom ponúk a žiadal ich o vyjadrenie.
Poslankyňa Mgr. Valéria Molnárová poznamenala, že nie sú priložené potvrdenia od poisťovní.
Starosta odpovedal, že predloženie týchto dokladov nebolo podmienkou verejnej súťaže. Poslanci
žiadali tajné hlasovanie. Na sčítanie hlasov bola nastavená komisia, členmi boli Tibor Berta a
Monika Vargová. Tomáš Heller dostal 4 hlasy a Alena Igariová 4 hlasy. Nakoľko poslanec Ing. Peter
Horváth na zasadnutie prišiel oneskorene z dôvodu plnenia pracovných povinností hlasovanie bolo
odložené a pristúpilo sa k prejednávaniu ďalšieho bodu. Keď už boli prítomní všetci poslanci
výsledok druhého kola tajného hlasovania bol nasledovný: Tomáš Heller dostal 5 hlasov a Alena
Igariová 4 hlasy.Erich Halačka nedostal hlas. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú s
Tomášom Hellerom.
7. Prenájom nebytového priestoru – presso pri športovom ihrisku – otváranie obálok..
Na prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve Obce Horný Bar – presso pri športovom
ihrisku bola podaná iba jedna prihláška do obchodnej verejnej súťaže , ktorú podal Erich Halačka.
Poslanci po otvorení obálky konštatovali, že sú splnené všetky podmienky verejnej súťaže.
Poslankyňa Mgr. Gabriela Sánková navrhovala, aby nájomná zmluva obsahovala aj podmienku, že
nájomca bude platiť skutočné náklady za vodu a za odpadovú vodu. Starosta k veci pridal, že je
možné oddeliť vodovod, ale tie výdavky bude zas znášať obec. Nájomná zmluva bude uzavretá na
dobu neurčitú s Halačka Erichom
8. Odsúhlasenie výstavby rodinných domov v H.Bare – Mgr. Bohdan Cichacký.
Starosta hovoril o tom, že žiadosť Mgr. Bohdana Cichackého už bola prerokovaná na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 26.2.2015, ale nakoľko podanie nebolo úplné poslanci žiadali
menovaného, aby podal novú žiadosť a uviesť konkrétne údaje.
Mgr. Bohdan Cichacký, bytom Horný Bar č. 96 teraz žiada o udelenie súhlasu k použitiu
poľnohospodárskej pôdy na iné účely v kat.území Horný Bar obce Horný Bar na parc.č. 103/2 vo
výmere 4190 m2 na účely individuálnej bytovej výstavby t.j. na výstavbu 3 rodinných domov v
obci Horný Bar.
Poslanci po menšej diskusii schválili (8 poslancov za a 1 proti) žiadosť Mgr. Bohdana Cichackého
s podmienkou, že vybuduje na vlastné náklady inžinierske siete, spevnenú plochu, vyrieši
parkovanie na vlastnom pozemku, povinne sa napojí na kanalizáciu po jej vybudovaní, vybuduje
bariérové protihlukové oplotenie medzi dvoma susednými pozemkami.
9. Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov, že naša obec bola úspešná s projektom „Zberný dvor“,
dostali sme dotáciu vo výške 100.000.- EUR a to na kúpu traktora, návesu a čelného nakladača. Od
poslancov už dostal starosta poverenie na výber obstarávateľa. Túto úlohu bude vykonávať
Ing.Július Kelemen, KOODIS spol. s r.o., Šaľa..
Ďalej starosta informoval poslancov, že dňa 13.4.2015 bude zber veľkoplošných odpadov.
Občania majú iba vyložiť pred domom už nepotrebné veci.
Ďalej hovoril o tom ,že dňa 18.4.2015 bude brigáda z príležitosti Dňa Zeme. Žiadal poslancov o
účasť.
Starosta obce žiadal členov komisie kultúry a mládeže, aby podali v priebehu budúceho týždňa
návrhy na vystupujúcich na Obecný deň.
Ďalej informoval poslancov, že dňa 29.5.2015 bude pri Dunaji stretnutie dôchodcov z našej obci
a z obcí Györasszonyfa a Ravazd. Každý je srdečne vítaný.

Poslankyňa Mgr. Valéria Molnárová hovorila o tom, že aké pekné výsledky dosiahol Kristián
Lentulay v „Ének iskolája“ a nebolo o tom nič spomenuté. Podľa jej vedomosti rodičia žiadali
dotáciu na cestovné výdavky.
Starosta k veci pridal, že dotáciu obec nemôže dať fyzickej osobe, ale napriek tomu menovaný
dostal 200€ ako zálohu za vystúpenie na obecnom podujatí. Kristián nemohol byť propagovaný,
lebo jeho vystúpenia sú stanovené zmluvou a za porušenie sú vysoké pokuty.
Poslankyňa Mgr. Molnárová navrhovala zistiť akým spôsobom by mohla obec podporovať
Kristiána Lentulayho.

Uznesenia z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – schválenú dotáciu vo výške 100.000€ - Zberný dvor,

u z n e s e n i e č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – uzavretie nájomnej zmluvy – bufet v KD Horný Bar s Tomášom Hellerom na
dobu neurčitú,
b.) s c h v a ľ u j e – uzavretie nájomnej zmluvy – presso pri športovom ihrisku s Halačka Erichom
na dobu neurčitú,
c.) s c h v a ľ u j e – udelenie súhlasu k použitiu poľnohospodárskej pôdy na iné účely t.j. na
účely individuálnej bytovej výstavby v kat. území Horný Bar obce Horný Bar na parc.č. 103/2
vo výmere 4190 m2, pre žiadateľa: Bohdana Cichackého, Mgr., Horný Bar č. 96 s podmienkou,
že vybuduje na vlastné náklady inžinierske siete, spevnenú plochu, vyrieši parkovanie na vlastnom
pozemku, povinne sa napojí na kanalizáciu po jej vybudovaní, vybuduje bariérové protihlukové
oplotenie medzi dvoma susednými pozemkami.,

u z n e s e n i e č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) k o n š t a t u j e - že zvolená poslankyňa Mgr. Gabriela Sánková zložila zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

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

Štefan Bodó
starosta obce

Overovatelia:
Michal Mezei
Tomáš Varga
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

