Zápisnica
napísaná z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. júna 2014 t.j.
v stredu 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

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
Rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2015-2018 - schválenie.
Určenie počtu polancov OZ na funkčné obdobie 2015-2018 - schválenie.
Záverečný účet.
Obecný deň.
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: Mgr. Valériu Molnárovú a Soóky Ľudovíta.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. Rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2015-2018 - schválenie.
Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení rozhoduje o základných otázkach života obce obecné zastupiteľstvo:
- určí rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie t.j. na funkčné
obdobie 2015-2018. Vzhľadom na náročnosť práce starostu poslanci jednohlasne schválili
100%-ný úväzok.
6. Určenie počtu poslancov OZ na funkčné obdobie 2015-2018 - schválenie.
Starosta obce hovoril o tom, že podľa zákona o obecnom zriadení od 1001 do 3000 obyvateľov
môže byť 7-9 poslancov v obecnom zastupiteľstve. Starosta navrhoval, aby OZ bolo 7 členné.

Vyvinula sa diskusia, či 7 alebo 9 poslancov. Poslanci väčšinou boli za väčší počet a nakoniec
schválili 9 poslancov na funkčné obdobie 2015-2018, ktorí budú zvolení v 2 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode 1, ktorý zahŕňa obec Horný Bar bude zvolených 5 poslancov a vo volebnom
obvode 2, ktorý zahŕňa obec Šuľany budú zvolení 4 poslanci.
Ďalej obecné zastupiteľstvo na ďalšie funkčné obdobie:
- schvaľuje zásady odmeňovania poslancov - jednohlasne schválený 15 €/zasadnutie podľa
prezenčnej listiny,
- schvaľuje zásady odmeňovania členov komisie - jednohlasne schválený 10 € členovi
komisie a 15 € predsedovi komisie/zasadnutie podľa prezenčnej listiny,
- určí odmenu pri aktívnej spolupráci na organizovaní a zabezpečení obecných
podujatí jednohlasne schválený 15 € na osobu.
Poslanec Tibor Nagy mal pripomienku, že obecné zastupiteľstvo by malo zasadať čajtejšie, mala by
byť udržiavaná lepšia komunikácia medzi poslancami a starostom.
Poslanci k veci pridali, že sú málo informovaný o rôznych veciach.
Starosta poznamenal, že obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. Žiadal podať návrh na termíny zasadnutia.
Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby sa dohodli, že termíny zasadnutia bude prejednávať
znovu zvolené obecné zastupiteľstvo.
7. Záverečný účet.
Ing. Demian Štefan predniesol Záverečný účet obce Horný Bar za rok 2013 ako aj Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Horný Bar za rok 2013, ktoré boli
vypracované písomne a tvoria prílohu k zápisnici.
Poslanci k jednotlivým bodom žiadali vysvetlenie, podrobná odpoveď im bude podaná na
nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslanci Záverečný účet obce Horný Bar za rok 2013 jednohlasne schválili.
8. Obecný deň.
Starosta obce hovoril o tom, že bude postavený ten stan čo sme dostali od vodohospodárov.
Postavenie stanu trvá cca 6 hodín a preto aby bol využitý tak už v piatok budú detské programy. V
sobotu obecný deň začína svätou omšou a programom o 15.00 hod. .
V realizovaní obecného dňa pomáhajú sponzori.
9. Rôzne.
Starosta obce hovoril o tom, že boli úspešné projekty ako výlet pre dôchodcov, interaktívna
tabuľa do materskej školy. Nakoľko bude v budove MŠ inštalovaná tabuľa, treba uzavrieť poistnú
zmluvu a zabezpečiť objekt.
Jedna učiteľka MŠ v septembri ide na materskú dovolenku. Situáciu skúsime riešiť 3 učiteľkou.
Podal informatívnu správu o počte detí v jednotlivých triedach.
Ďalej informoval poslancov:
- že občania bez pracovného pomeru, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi majú odpracovať v obci
32 hodín mesačne. Toho času máme 2 také osoby.
- knižnica v Hornom Bare bola premiestnená do budovy zdravotného strediska.
- spomaľovací prah pri cintoríne bude premiestnený, nakoľko rušil premávku pred rodinnými
domami,
- na výmenu vchodových dverí na kultúrnom dome v Šuľanoch sme dostali sponzorský dar,
- v blízkej budúcnosti oprava plotu materskej školy.
Poslankyňa Mgr. Valéria Molnárová poznamenala, že vchodové dvere na zdravotnom stredisku
rozpadávajú, veľmi búchajú a treba zvážiť výmenu.

Starosta odpovedal, že projekt cez Arrabona EGTC obsahuje rekonštrukciu celého zdravotného
strediska, čo zahŕňa aj výmenu okien a dverí.
Poslanec Ing. Horváth Peter žiadal, aby bol spravený zoznam s úspešnými projektami.
Starosta odpovedal, že na predchádzajúcom zasadnutí boli vymenované.
Poslanec Tibor Nagy hovoril o tom, že podľa jeho vedomosti bola reč o tom, že mosty cez
priesekový kanál budú likvidované.
Starosta odpovedal, že to nepatrí do našej kompetencie. Staré, nelegálne mosty budú likvidované,
ale jeden stabilný most bude umiestnený v Šuľanoch a jeden v Hornom Bare.
Uznesenia z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 58/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, návrhy, informatívne správy,
b.) berie na vedomie – informatívnu správu o programe obecného dňa,
u z n e s e n i e č. 59/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2015-2018 v 100%,
b.) s c h v a ľ u j e – 9 poslancov OZ na funkčné obdobie 2015-2018,
odmeňovanie poslancov 15,00 €/zasadn. podľa prezenčnej listiny, člen komisie 10,00 €, predseda
komisie 15,00 €, aktívna spolupráca pri organizovaní a zabezpečení obecných podujatí 15,00 € na
osobu,
c.) s c h v a ľ u j e – 2 volebné obvody, vo volebnom obvode 1, ktorý zahŕňa obec Horný Bar bude
zvolených 5 poslancov a vo volebnom obvode 2, ktorý zahŕňa obec Šuľany budú zvolení 4 poslanci.
d.) s c h v a ľ u j e – záverečný účet obce Horný Bar za rok 2013.

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

Štefan Bodó
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Valéria Molnárová
Ľudovít Soóky
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

