Zápisnica
napísaná z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 06. júna 2013 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, 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.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie.
VZN – zásobovanie pitnou vodou.
Prejednanie a chválenie záverečného účtu za rok 2012.
Prejednanie žiadostí o odkúpenie pozemkov.
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. Bodó Tibora a Soóky Ľudovíta.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Berta Tibora, Horváth Jozefa a Vargovú Moniku.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. VZN – zásobovanie pitnou vodou.
Starosta obce predložil na schválenie VZN – 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v
období krízovej situácie., ktoré bolo vypracované písomne a tvorí prílohu k zápisnici. VZN je
vypracované v súlade so zákonom. Poslanci jednohlasne schválili všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré nadobúda platnosť o 15 dní po schválení.

6. Prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2012
Záverečný účet bol vypracovaný písomne a tvorí prílohu k zápisnici. Jednotlivé body boli
podrobne prejednané, doplnené vysvetlivkami.
Ing. Štefan Demian prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Horný

Bar za rok 2012, ktoré bolo vypracované písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Starosta obce hovoril o tom, že PD Horný Bar má pohladávky vo výške 72.260 EUR. Musia sa
usilovať splácať aspoň určitú časť, nakoľko dľžna suma stále je vyššia. Dlh môžu splatiť aj
službami ako napr. odpratávanie snehu, používanie pracovných strojov alebo podporou rôznych
podujatí. Ak nedôjde k znižovaniu dlhu, tak bude obec nútená pristúpiť k vymáhaniu dlhu právnym
spôsobom.
Ing. Oskár Brezovsky k veci pridal, že ročnú daň platia pravidelne s malými výnimkami a
dlžobu, ktorú nevládzu splácať vznikla v predošlých rokoch. Predniesol správu o finančnej situácie
družstva a . sľúbil, že v roku 2013 zníži celkový dlh, podľa možnosti splatia 35 tisíc EUR.
Poslanec Jozef Horváth poznamenal, že ten dlh nie je 1-2 ročný. Družstvo by malo najprv
vyrovnať dlh a až potom investovať do strojov. Platiť daň za nehnuteľnosť je povinnosťou každého.
V obci chýbajú tie peniaze.
Vyvinula sa diskusia.
Poslanci záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2012 jednohlasne schválili bez
výhrad.
7. Prejednanie žiadostí o odkúpenie pozemkov.
Starosta obce predložil žiadosť Mezei Michala a manž. Natálii, bytom Horný Bar č. 119 o
umiestnenie vecného bremena na vybudovanie inžinierských sietí na parc.č. 133/1 v kat.území
Horný Bar obce Horný Bar v šírke cca 2m.
Jozef Horváth k veci pridal, že pán Mezei vlastní už tam pozemky a vybudovanie inžierských sietí
nech vyrieší na vlastnom pozemku.
Poslanci zamietli umiestnenie vecného bremena, Ing. Peter Horváth sa zdržal hlasovania.
Ďalej starosta predložil žiadosť Podhorni Pavela, bytom Horný Bar č. 117 o odpredaj pozemku
na parc.č. 133/13 a 133/1 v kat.území Horný Bar obce Horný Bar.
Poslanci zamietali odpredaj pozemku, Ing. Peter Horváth sa zdržal hlasovania.
Ďalej starosta obce predložil žiadosť Ireny Lackovej, bytom Horný Bar časť Šuľany č. 63 o
odpredaj pozemku v kat.území Šuľany obce Horný Bar na parc.č. 176 o výmere 469 m2. Jedná sa o
pozemok v tvare trojuholníka vedľa pozemku žiadateľky. Navrhoval predať pozemok priamym
predajom s osobitným zreteľom a tým, že všetky výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujúci (znal.posudok, vklad do katastra).
Poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku pre žiadateľku.
8. Rôzne.
Starosta obce predložil žiadosť Tibora Nagya o odpustenie dane z nehnuteľnosti za pozemok –
park v kat.území Horný Bar v obci Šuľany. Park je využívaný na verejné účely, skrášľuje našu obec
a časť pozemku využívajú občania ako obecnú cestu. Teraz má žiadateľ 50% zľavu, nakoľko žije
sám a má viac ako 62 rokov.
Bol predložený návrh na umiestnenie vecného bremena na obecnú cestu a odpustiť daň na dobu až
bude pozemok naďalej využitý ako park.
Poslanci jednohlasne schválili odpustenie dane z nehnuteľnosti dovtedy, kým bude pozemok
uchovávaný ako park.
Starosta obce hovoril o tom, že štatút obce obsahuje bod-§36 – Čestné občianstvo obce Horný
Bar.
Čestné občianstvo udeľuje:
„1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu
jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Horný
Bar.

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.“
Starosta obce navrhoval udeliť čestné občianstvo Mgr. Rudolfovi Nagyovi, bývalému riaditeľovi ZŠ
Horný Bar a odovzdať mu ocenenie na obecnom dni.
Poslankyňa Mgr. Molnárová Valéria nesúhlasila s návrhom. Starosta obce žiadal od poslancov aj iné
návrhy.
Poslanci schválili udeliť čestné občianstvo Mgr. Rudolfovi Nagyovi.
Starosta obce predložil žiadosť farského úradu – Rímskokatolická cirkev, Farnosť Horný Bar o
finančnú výpomoc. Navrhoval schváliť 2000.00 EUR a výdavky potom dokladovať faktúrou.
Poslanci jednohlasne schválili návrh.
Ďalej starosta obce predložil návrh – vstup do Regionálneho združenia obcí podunajskej oblasti.
Je dobre fungujúce združenie. Treba zaplatiť ročný členský príspevok.
Starosta obce predložil informatívnu správu, že obec bola úspešná v projekte na vybudovanie
kamerového systému a to v počte 3 kamery.
Informoval poslancov aj o tom, že je podpísaný delimitačný protokol na pozemok pod kultúrnym
domom v Hornom Bare o výmere 143 m2.
Ďalej predložil žiadosť športového klubu na nákup kosačky a prispieť so sumou 900,00€.
Starosta obce žiadal poslancov o súhlas na pokračovanie v projekte so stavebnými pozemkami,
predloženie ponúk pre stavebné povolenie.
Uznesenia z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, návrhy, informatívne správy
b.) berie na vedomie – program obecného dňa – 22.06.2013.
u z n e s e n i e č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – VZN – 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie.
b.) s c h v a ľ u j e - záverečný účet obce Horný Bar za rok 2012 a stanovisko hlavného
kontrolóra.
c.) s c h v a ľ u j e – odpredaj pozemku pre žiadatľku: Irena Lacková, bytom Horný Bar časť
Šuľany č. 63, v kat.území Šuľany obce Horný Bar na parc.č. 176 o výmere 469 m2..
d.) s c h v a ľ u j e – udeliť čestné občianstvo Mgr. Rudolfovi Nagyovi.
e.) s c h v a ľ u j e – vstup do Regionálneho združenia obcí podunajskej oblasti a zaplatenie
ročného členského príspevku.
f.) s c h v a ľ u j e – finančnú podporu pre Rímskokatolickú cirkev Horný Bar vo výške
2.000 EUR.
g.) s c h v a ľ u j e – prispieť na kúpu kosačky pre športový klub vo výške 900,00€.
h.) s c h v a ľ u j e – predloženie ponúk na stavebné povolenie- projekt
u z n e s e n i e č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s ú h l a s í - s odpustením dane pre Tibora Nagya, bytom Horný Bar-Šuľany č. 162 v k.ú. Horný

Bar – park a cesta dovtedy, kým bude uchovávaný ako park a s návrhom na umiestnenie vecného
bremena na obecnú cestu.
u z n e s e n i e č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) z a m i e t a - umiestnenie vecného bremena na uloženie inž. sietí a prístupového chodníka v
šírke 2m pre Mezei Michala a mž.
b.) z a m i e t a – odpredaj pozemku pre žiadateľa Pavel Podhornyi, bytom Horný Bar č. 117
pozemkok na parc.č. 133/13 a 133/1 v kat.území Horný Bar obce Horný Bar.

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

Štefan Bodó
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Tibor Bodó
Ľudovít Soóky
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

