Zápisnica
napísaná z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 07. septembra 2011
t.j. v stredu 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, Horváth Jozef, Ing. Horváth Peter, Mgr. Molnárová Valéria, Nagy
Juraj, Nagy Tibor, Soóky Ľudovít - poslanci.
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Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie.
Schválenie úpravy VZN o držaní psov.
Voľba hlavného kontrolóra
Plnenie rozpočtu k 30.06.2011
Žiadosť Trsťan Jozefa o záväzné stanovisko k využitiu pozemkov na stavebné účely
a vydanie súhlasu na odňatie poľnohospodárskej pôdy
Súhlas na právne zastupovanie vo vecí platenia daní za odobraté pôdy pod vodným
dielom
Prejednanie žiadosti o jednorázový sociálny príspevok.
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 schválený.
Za overovateľov zápisnice vymenoval: Berta Tibora a Ing. Horváth Petera.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Mgr. Valériu Molnárovú, Nagy Juraja a Soóky
Ľudovíta.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. Schválenie úpravy VZN o držaní psov.
Starosta obce informoval poslancov, že v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa
8.júna 2011 VZN o držaní psov bolo protestu prokurátora v celom rozsahu vyhovené a všeobecne
záväzné nariadenie bolo prepracované. Budú vyznačené miesta, kde bude zakázaný pohyb so psomako napr. okolie ZŠ, MŠ, kostola, obecného úradu. Poslanci boli oboznámení aj s dopadom VZN na
rozpočet kde bude potrebné počítať s výdavkami na obstaranie tabuli.Upravené a prepracované
VZN predložil na schválenie. Poslanci jednohlasne schválili upravený VZN o držaní psov.
6. Voľba hlavného kontrolóra.

Starosta obce hovoril o tom, že končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra a preto bol
vypísaný konkurz na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí obecné
zastupiteľstvo na šesť rokov, na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil informatívnu správu o tom, že aké
predpoklady boli stanovené na výkon funkcie hlavného kontrolóra a aké doklady mala obsahovať
prihláška kandidáta. Starosta obce predložil 2 zapečatené obálky a mal dotaz na poslancov: či bude
tajné alebo verejné hlasovanie. Poslanci jednohlasne boli za verejné hlasovanie.
Poslanec Jozef Horváth žiadal, aby poslanci mali možnosť na konzultáciu, starosta súhlasil s
požiadavkou, ale poslanci ju nevyužili.
Starosta obce otvoril zapečatené, obálky od kandidátov t.j. od Ing. Demian Štefana a od Heleny
Pavlovičovej. Prečítal životopisy, boli prekontrolované priložené doklady. Bolo zdôraznené, že
doklady sú úplné. Na otázku poslanca Horváth Jozefa ako bol spokojný starosta obce prácou
hlavného kontrolóra, starosta odpovedal, že s prácou Ing. Demian Štefan bol spokojný a druhú
kandidátku nepozná a videl ju len pri odovzdaní žiadosti. Ďalej k veci pridal, že hodnotiť
spokojnosť by mali poslanci.
Poslanci po prekontrolovaní všetkých dokladov a po prejednaní jednohlasne volili za hlavného
kontrolóra obce Horný Bar Ing. Štefana Demiana.
Ing. Štefan Demian poďakoval poslancom za dôveru.
7. Plnenie rozpočtu k 30.06.2011.
Plnenie rozpočtu bolo vypracované písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Účtovníčka obecného úradu Gabriela Nagyová oboznámila poslancov s finančnými pohybmi na
strane príjmov a výdavkov. Poslanci mali k jednotlivým položkám otázky, žiadali vysvetlenie, ktoré
im bolo poskytnuté.
8. Žiadosť Trsťan Jozefa o záväzné stanovisko k využitiu pozemkov na stavebné účely
a vydanie súhlasu na odňatie poľnohospodárskej pôdy.
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. 790/42 záhrady vo výmere 492 m2 a parc.č. 790/43 záhrady vo
výmere 493 m2 na účely individuálnej bytovej výstavby t.j. na výstavbu 2 rodinných domkov v
obci Šuľany. Poslanci jednohlasne schválili udelenie súhlasu s podmienkou, že infraštuktúra bude
dotiahnutá na vlastné náklady žiadateľov.
9. Súhlas na právne zastupovanie vo vecí platenia daní za odobraté pôdy pod vodným
dielom.
Starosta obce hovoril o tom, že kvôli výstavbe vodného diela boli odobraté veľké plochy
pôdy. Vojka nad Dunajom začala vymáhanie daní za odobraté pozemky ako prvá obec.
Daň možno žiadať spätne na 5 rokov, a zo získaných financií treba platiť 12% právnikovi. Súdny
poplatok tiež hradí obec. Žiaľ zmluva ešte nie je pripravená. Poslanci vzali na vedomie ako
informatívnu správu a boli za pokračovanie v uvedenej veci.
10. Prejednanie žiadosti o jednorázový sociálny príspevok..
Starosta obce predložil žiadosť Jozefa Kovátsa, bytom Horný Bar č. 197, ktorý žiada o
jednorázový sociálny príspevok, nakoľko je ťažko chorý a nemá žiadny príjem. Ako je známe
každému menovaný dostal porážku mozgu, je v nemocnici, ale aby bol ošetrený v nemocnici museli

príbuzní rýchlo vyrovnať jeho dlhy voči zdravotnej a sociálnej poisťovni. Vďakou prijímajú každú
pomoc. Ďalej predložil žiadosť Almási Juraj o jednorázovú sociálnu výpomoc na zabezpečenie
základnej hygienickej potreby. Menovaný je obyvateľom obce bez uvedenia adresy a po súdnom
vysťahovaní našiel ubytovanie v penzióne v Gabčíkove, a nakoľko má nízky dôchodok preto sa
obrátil na náš úrad o finančnú výpomoc. Menovanému aj vlani bola priznaná výpomoc vo forme
hygienických potrieb vo výške 100,00 €. Poslanci navrhovali rozdeliť sumu, ktorú má obec v
rozpočte t.j. 500,00 € rozdeliť v rovnakej výške medzi žiadateľmi. Pre Jozefa Kovátsa navrhovali
peňažnú hotovosť na zaplatenie svojich dlhov a potom predložiť doklady o zaplatení a pre Almási
Juraja nákup hygienických potrieb.
•11. Rôzne.
Starosta obce predložil informatívnu správu o lízingovej ponuke na rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Poznamenal, že verejné osvetlenie je nepretržite opravované a je aj vypracovaný projekt
na rozšírenie verejného osvetlenia medzi obcou Horný Bar a Šuľany a preto navrhoval ponuku
odročiť.
Ďalej hovoril o tom, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť chce vybudovať kanalizáciu v
našom regióne pod názvom „Region Dunajskostredsko“. Veľkou úlohou je nájsť firmu, ktorá
úhradu žiada iba po vypracovaní projektu. Cena projektu na kanalizáciu činí cca 50.000€ a cena za
vybudovanie čističky 7.138€. Starosta poukázal na ďalšie problémy pri vybudovaní kanalizácie ako
aj na možnosť rekonštrukcie jestvujúcej čističky. Poslanci po prejednaní jednohlasne zamietali
použiť pôžičku na vypracovanie projektu na kanalizáciu.
Ďalej predložil žiadosť o finančnú podporu občianskeho združenia Pázmaneum, Dunajská
Streda. Žiadajú financie na postavenie pamätníka na česť Eszterházy Jánosa. Žiadosť bola
zamietnutá. Žiadosť bude umiestnená na informačnej tabuli a každý občan môže prispieť
individuálne.
Ďalej hovoril o tom, že v regióne Gyır-Moson-Sopron je spoločnosť s ručením obmedzením
ARRABONA EGTC, na vypracovanie medzištátnych projektov. Jednorázový príspevok pre vstup
činí 20.000 Ft. a členský príspevok ročne je 30,00 Ft na občana. Poslanci schválili vstup do
združenia.
Starosta obce informoval poslancov, že na rozšírenie verejného osvetlenia medzi obcou Horný
Bar a Šuľany už sú podané cenové ponuky. Pravdepodobne bude vybraná najvýhodnejšia ponuka.
Žiadal poslancov o súhlas na pokračovanie, aby projekt mohol byť realizovaný.
Ďalej hovoril o tom, že boli sťažnosti od občanov na hlasnosť hudby pri zábavách (hody,
rozlúčka s letom). V zmysle VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Horný Bar otváracia doba je do 22.00 hod., uznesením bola schválená nočná prevádzka
v piatok a v sobotu v Piano bare do 24.00 hod a u Halačka Ericha do 23.00 hod. . Pri zábavách
predlženie otváracej doby je vydané do 06.00 hod. nasledujúceho dňa.
Uznesenia z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 14/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, nárvhy, informatívne správy.
b.) berie na vedomie - informatívnu správu o plnení rozpočtu.
c./ berie na vedomie – informatívnu správu o právnom zastupovaní vo veci platenia daní za
odobraté pôdy pod vodným dielom.
u z n e s e n i e č. 15/2011

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) schvaľuje - úpravu VZN o držaní psov obce Horný Bar (č.4/2009).
b.) schvaľuje - žiadosť o udelenie súhlasu k vyňatiu z PPF pre Trsťan Jozefa – parc.č. 790/42
záhrady – 492 m2 a par.č. 790/43 záhrady – 493 m2.
c.) schvaľuje – jednorázový sociálny príspevok pre Jozefa Kovátsa a Juraja Almásiho a to sumu
250,00-250,00€.
d.) schvaľuje - vstup do združenia ARRABONA.
u z n e s e n i e č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) zamieta - použiť finančné prostriedky na vypracovanie projektu na kanalizáciu.
b.) zamieta – žiadosť občianskeho združenia PÁZMANEUM.
u z n e s e n i e č. 17/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) volí - za hlavného kontrolóra obce Ing. Demjána Štefan jednohlasným hlasovaním.

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

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Tibor Berta
Ing. Peter Horváth
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

