Zápisnica
napísaná z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26. mája 2016
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, Mgr.
Molnárová Valéria, Mgr Sánková Gabriela, Varga Tomáš - poslanci.
Neprítomný poslanec:
Ing. Bodó Tibor

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.
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Obecný deň.
Záverečný účet za rok 2015.
I. 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. Horváth Petera a Varga Tomáša.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Dúcovú Helenu, Mgr. Valériu Molnárovú a
Mgr. Gabrielu Sánkovú.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Starosta obce žiadal poslancov, aby uvedené všeobecne záväzné nariadenie ešte
preštudovali, prekontrolovali a do 15 dní oznámili zistené chyby, nedostatky.
Prevádzková doba zberného dvora bude nasledovne:

Obdobie od marca do októbra:
Streda
Piatok
Sobota

od 15:00 do 19:00
od 15:00 do 19:00
od 9:00 do 12:00 - 14:00 do 16:00.

Obdobie od novembra do marca:
Piatok
od 15:00 do 18:00
Sobota
od 9:00 do 12:00 - 13:00 do 16:00.
Poslanci navrhovali, aby v období od novembra do marca zberný dvor bol otvorený
v stredu a v sobotu.
Bude polročná skúšobná doba otváracích hodín a potom budú prispôsobené
k požiadavkám.
Zo VZN bude pripravený krátky výňatok, ktorý bude obsahovať nasledovné údaje:
-otváraciu dobu zberného dvora,
-zoznam odpadov, ktoré môžu občania priniesť,
-poplatok za jednotlivé druhy a množstvo odpadov.
Poslanci jednohlasne schválili VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Horný Bar s tým, že v období od novembra do marca
zberný dvor bol otvorený v stredu a v sobotu.
6. Obecný deň.
Starosta obce informoval poslancov, že z programu obecného dňa tento rok bude
vynechaný slávnostný obed, pre pozvaných hostí bude pripravený na obecnom úrade
catering a neskoršie guláš. V kultúrnom dome podľa možnosti usporiada obec nejakú
výstavu. Medzi vystupujúcimi bude KOZMIX z Maďarska, Ágoston Anita a spol.,
a ďalšie.
Akákoľvek pomoc zo strany poslancov ako aj zo strany sponzorov je vítaná.
7. Záverečný účet za rok 2015.
Ing. Demian Štefan predniesol Záverečný účet obce Horný Bar za rok 2015 ako aj
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Horný Bar za rok 2015,
ktoré boli vypracované písomne a tvoria prílohu k zápisnici.
Nakoľko PDP Horný Bar nevyrovnal pohľadávky podľa splátkového kalendára je podaný
návrh na exekučné konanie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Horný Bar za rok 2015 bez výhrad.
8. I. úprava rozpočtu.
I. úprava rozpočtu bola vypracovaná písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Rozpočet bol upravený v časti výdavky nasledovne:
-obecný úrad-výdavky na školenia, semináre, pracovné cesty – z 600.-€ na 1000.-€,
-obecný úrad-všeobecné služby revízie, geodetické, webové služby – z 2000.-€ na 3000.-€,
-verejná zeleň-palivo do traktora – z 1500.-€ na 3000.-€,
-verejná zeleň-súčiastky, olej, mazivá do traktora, servis traktora – z 500.-€ na 2000.-€,

-multifunkčné ihrisko – z 0.-€ na 1500.-€,
-školská jedáleň -výbava do kuchyne – z 1000.-€ na 4000.-€.
I. úpravu rozpočtu poslanci schválili jednohlasne.

9. Rôzne.
Starosta obce predložil žiadosti na prenájom nebytového priestoru pri obecnom úrade t.j.
miestnosť po oprave obuvi. Žiadosť podala Alžbeta Soósová, bytom Horný Bar-Šuľany č. 10.
Účelom prenájmu by bol predaj detského textilu, hračiek a pomôcok pre dojčatá, na dobu
neurčitú.
Ďalšiu žiadosť podala spoločnosť Montex s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice-Sídlisko
Ťahanovce. Miestnosť by chceli využívať na výrobu potravinárskych výrobkov.
Starosta poznamenal, že mohla byť podporovaná žiadosť obyvateľky našej obce. Poslanci
jednohlasne schválili prenájom nebytového priestoru pri obecnom úrade pre Alžbetu Soósovú.
Mgr. Gabriela Sánková, poslankyňa mala pripomienku, že ak chce zastupiteľstvo spravodlivo
konať, tak by nájomné zmluvy mali byť uzavreté pre všetkých nájomníkov rovnako t.j. na
dobu neurčitú. Nájomná zmluva lekárne Flóra by mala byť tiež upravená. Problematiku
možno riešiť podaním žiadosti majiteľky lekárne o zmene doby prenájmu. Po schválení
obecným zastupiteľstvom bude nájomná zmluva upravená dodatkom.
Starosta obce predložil na schválenie VZN o príspevkoch zákonných zástupcov detí
a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských
jedálňach. Poslanci jednohlasne schválili VZN tak, ako bol predložený.
Starosta obce predložil žiadosť Trsťan Jozefa a mž. Heleny, bytom Kyselica č. 26
o udelenie súhlasu k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v
k.ú. obce Horný Bar na parc.č. 690/4 – orná pôda o výmere 4967 m2 vedenej na LV č.
1154, reg. „E“ na účely individuálnej bytovej výstavby. Poslanci jednohlasne schválili
udelenie súhlasu.
Ďalej starosta obce predložil informatívnu správu, že spoločnosť Komat Slovakia, s.r.o.,
Bratislava žiadala od stavebného úradu vyjadrenie k plánovanej investičnej činnosti
prevádzky minipivovaru v objekte súp.č. 331, že na osadenie strojovotechnologického
zariadenia sa nevyžaduje stavebné povolenie a ani ohlasovaciu povinnosť. Žiaľ majiteľ
nehnuteľnosti oznámil nášmu úradu, že uvedená spoločnosť nebola v projekte úspešná a z
toho dôvodu prevádzka minipivovaru nebude realizovaná.
Ďalej informoval poslancov, že obec dostala od ministerstva vnútra protipovodňový
prívesný vozík, ktorý bol odovzdaný veliteľovi dobrovoľného hasičského zboru v Šuľanoch.
V ďalšom bode žiadal o slovo Ondrej Pék, ktorý poďakoval obecnému zastupiteľstvu za
finančnú podporu, aby sa mohli s bratom zúčastniť sa na pretekoch preplávania
Gibraltárskeho prielivu. Starosta obce a poslanci zablahoželali a aj poďakovali to, že šíria
dobrú povesť našej obce vo svete.
Uznesenia z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare

a.) berie na vedomie - odznené pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – program obecného dňa,

u z n e s e n i e č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi,
b.) s c h v a ľ u j e – záverečný účet za rok 2015 bez výhrad,
c.) s c h v a ľ u j e – I. úpravu rozpočtu,
d.) s c h v a ľ u j e – prenájom nebytového priestoru pri obecnom úrade pre Alžbetu Soósovú,
e.) s c h v a ľ u j e - žiadosť o udelenie súhlasu k vyňatiu z PPF pre Trsťan Jozefa – parc.č.
690/4 orná pôda – 4967 m2,
f.) s c h v a ľ u je – VZN o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt
v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach.

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

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Peter Horváth
Tomáš Varga
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

