Zápisnica
napísaná z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19. júna 2012 t.j.
v utorok 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, Nagy
Juraj, Nagy Tibor, Soóky Ľudovít - poslanci.

Progra m:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Prerokovonaie vstupu do združenia – Dunajská Magistrála Lehnice.
6. Prejednanie predloženej ceny na opravu strechy MŠ Šuľany.
7. Cenové ponuky na vypracovanie projektu kanalizácie - prerokovanie.
8. Oboznámenie s podpisom partnerskej spolupráce s družobnou obcou.
9. Obecný deň – program.
10.) Prerokovanie platu starostu.
11.) VZN – opatrovateľská služba.
12.) Odsúhlasenie kúpi trvalého kontajnera v sume 3000.- € pre sociálne účely.
13.) Prerokovanie zaradenia MŠ Šuľany do siete škôl a ako výdajňu jedálne – termín
do 30. júna.
14.) Záverečný účet
15.) Rôzne.
16.) Diskusia.
17.) Schválenie uznesenia.
18.) 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 jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice vymenoval: Ing. Horváth Petera a Soóky Ľudovíta.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Horváth Jozefa, Nagy Tibora a Mgr. Valériu Molnárovú.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.
5. Prerokovonaie vstupu do združenia – Dunajská Magistrála Lehnice.
Starosta obce hovoril o tom, že na základe predbežných rokovaní a na návrh susedných obcí
združenie prerokovalo rozšírenie členstva čiže aj o našu obec. Cieľom je spájať Malý Dunaj s
Podunajským regiónom a vybudovať cyklistickú cestu až do Gabčíkova, kde bude trajektová
doprava pre cyklistov do Lipóta (MR). Ako ročný členský príspevok obec má zaplatiť 0,332€
/obyvateľa a jednorázové zápisné činí 33,00€. Rada obce k uvedenému bodu mala návrh: vstúpiť do
združenia Dunajská Magistrála Lehnice a zvážiť vystúpenie z Mikroregiónu Horný Žitný ostrov,

Čenkovce. Mikroregión v Čenkovciach nesplnil očakávania, toho času nemajú ani plány na
budúcnosť a ani vypracované projekty. Členský príspevok na rok 2012 je zaplatený.
Poslanci jednohlasne hlasovali za vstup do združenia – Dunajská Magistrála Lehnice a vystúpiť zo
združenia Mikroregión Horný Žitný ostrov, Čenkovce.
5. Prejednanie predloženej ceny na opravu strechy MŠ Šuľany.

Starosta obce predložil informatívnu správu, že Attila Almási podal cenovú ponuku na opravu
strechy MŠ Šuľany a to na sumu 8.300.- €. Cenová ponuka obsahuje podrobný rozpis jednotlivých
prác.
Ako na predchádzajúcom zasadnutí už bolo spomenuté, že Attila Almási by chcel uzavrieť zmluvu
tak, že 5 rokov neplatiť nájomné do výšky sumy vykonaných prác. To ešte bude upresnené, treba
vypočítať výšku nájomného čiže je potrebné všetko konkretizovať. Výška nájomného za m2 bude
cca 1,70 Euro.
7. Cenové ponuky na vypracovanie projektu kanalizácie-prerokovanie.

Starosta obce hovoril o tom, že sa uskutočnilo výberové konanie na vypracovanie projektu
„Horný Bar - kanalizácia“. Celý proces riadil Ing. Peter Hanesz. Boli podané
3 ponuky, z
ktorých bola vybratá spoločnosť s najnižšou cenovou ponukou.
Najnižšiu cenovú ponuka podala spoločnosť EKOCONSULT KOMÁRNO spol. s r.o., Hradná 3,
945 05 Komárno a to na sumu 29.400,00 EUR. Ďalšie boli na sumu 35.864,40 EUR a 36.120,00
EUR. Projekt pre stavebné povolenie je na úrovni realizačnej dokumentácie. Projekt by mal byť
hotový na jeseň, a to aj z dôvodu, aby už všetko bolo pripravené na ten čas keď vypíšu výzvu.
Potom nasleduje vybavenie stavebného povolenia, ktoré povolenie vydáva Obvodný úrad životného
prostredia v Dunajskej Strede.
Treba rozhodovať o tom, či má obec ďalej pokračovať a zároveň zvážiť aj to, že pravdepodobne
bude potrebné zobrať si aj úver.
Starosta mal otázku na poslancov, že kto je za to, aby projektová dokumentácia na kanalizáciu bola
vypracovaná a v tom prípade kontaktovať víťaznú firmu. Poslanci jednohlasne súhlasili
s vypracovaním projektu na kanalizáciu čiže boli zato, aby v obci bola vybudovaná kanalizácia.
S podmienkami na čerpanie úveru budú poslanci oboznámení.
8. Oboznámenie s podpisom partnerskej spolupráce s družobnou obcou.

Starosta hovoril o tom, že dňa 27.mája 2012 bol obecný deň v Gyırasszonyfa, kde bola
podpísaná zmluva o partnerskej spolupráci. Cieľom spolupráce je spoznať vzájomne obyvateľov ,
kultúru, zúčastniť sa na projektoch v rámci EU, organizovať rôzne stretnutia.
Naša obec dostala ako darček ich obecnú zástavu, zástavu Maďarskej republiky a sochu od umelca
Árpáda Bálinta . Bol vysvätený aj pomník na česť Trianonskej zmluvy, kde je vyznačená aj obec
Horný Bar.
V rámci tejto spolupráce dostala obec Horný Bar bezplatne od obce Gyırasszonyfa kosačku.
Je pravdou, že je použitá, ale pre športový klub bude postačujúca.
9. Obecný deň - program.

Starosta obce oboznámil poslancov s programom obecného dňa, ktorý bude nasledovný:
10.30 – Stretnutie na obecnom úrade

11.00 – Svätá omša a kladenie vencov
12.00 – Obed
14.30 – Zahájenie, príhovor starostu
15.00 – ZUŠ BAND
16.00 – Kultúrny program soc.ústavu
17.00 – Vystúpenie tanečného súboru z Gabčíkova
18.00 – Hudobná skupina „PÓSFA“
19.00 – Hudobné predstavenie Lilly Dégnerovej
20.00 – Zábavný program harmonikárov z MR
21.00 – Tanečná zábava so skupinou REMIX.
Dôchodcovia pripravia uhorkový šalát k slávnostnému obedu a upečú aj zákusky.
Poobede budú aj palacinky, a budú predávať zákusky, guláš a klobásu.
Mäso k obecnému gulášu dostaneme od poľnohospodárskeho družstva. O sponzorstvo boli
požiadaní aj podnikatelia obce.
10. Prerokovanie platu starostu.

Kontrolór obce hovoril o tom, že plat starostu určuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a tento zákon sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2011 Z.z. . Paragraf 4 odsek 4 hovorí o tom, že obecné
zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstva
a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Plat starostu môže obecné zastupiteľstvo rozhodnutím
zvýšiť o 70%.
Bol podaný návrh na zvýšenie základného platu starostu o 25%. Poslanci po dôkladnom
prerokovaní jednohlasne schválili, aby základný plat starostu bol zvýšený o 25%.
11. VZN – opatrovateľská služba.
Starosta obce hovoril o tom, že 1.júla 2012 nadobúda účinnosť nový zákon o sociálnych
službách, ktorý ešte pred účinnosťou je veľmi kritizovaný. Treba vypočítať oprávnené náklady,
z čoho opatrovaná osoba 50 % zaplatí do pokladne obce. Ak opatrovaná osoba má nízky dôchodok,
tak 50% buď zaplatia príbuzní alebo bude vymáhaná pri dedičskom konaní. Oprávnený náklad je
vypočítaný z vynaložených nákladov obce na opatrovateľskú službu v predchádzajúcom roku
a z celkového počtu odpracovaných hodín.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu v návrhu VZN je nasledovný:
- pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci Horný Bar výška úhrady občana za jednu
hodinu opatrovateľskej služby je 1,00 EURO,
- pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v obci Horný Bar výška úhrady občana za jednu
hodinu opatrovateľskej služby je 1,40 EURO,
Poslanci návrh VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto
účely jednohlasne schválili.

12. Odsúhlasenie kúpi trvalého kontajnera v sume 3000.- € pre sociálne účely.
Starosta obce predložil návrh na kúpu trvalého kontajnera pre sociálne účely v sume 3.000.EUR. Kontajnery sú kompletne vybavené. Sú potrebné pri rôznych podujatiach.
Poslanci
jednohlasne schválili predložený návrh.

13. Prerokovanie zaradenia MŠ Šuľany do siete škôl a ako výdajňu jedálne – termín do 30. júna
Starosta obce hovoril o tom, že do 30. júna je daná možnosť zaradiť znovu bývalú MŠ
v
Šuľanoch do siete škôl a v prípade potreby by bolo ako alokované pracovisko. Prognóza na počet
detí v predškolskom veku je 4-5 dieťa. Zvýšenie počtu detí možno očakávať až po vymeraní
stavebných pozemkov. Nakoľko na základe rozhodnutia zastupiteľstva Attila Almási už vybavuje
potrebné doklady k otvoreniu pohostinstva v predmetnej budove a nájomná zmluva bude uzavretá
pravdepodobne na 5 rokov, z toho dôvodu materská škola pri dostatočnom počte detí môže byť
otvorená až po uplynutí tej doby.
Rada obce navrhovala, aby žiadosť o zaradenie bývalej MŠ v obci Šuľany do siete škôl nebola
podaná. Návrh rady podporoval aj starosta obce.
Poslanec Tibor Nagy mal otázku
- že koľko je ten počet detí, keď by už mohla fungovať materská škola,
- či bude mať obec peniaze na obnovu budovy,
- či povoliť pohostinstvo v budove.
Vyvinula sa diskusia.
Starosta obce zdôraznil, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstvo už schválilo prenájom
časti budovy bývalej materskej školy v Šuľanoch za účelom otvorenia pohostinstva pre Attila
Almási, bytom Horný Bar časť Šuľany č. 80 a zaradenie MŠ Šuľany do siete škôl neznamená
okamžité otvorenie materskej školy, znamená iba to, že budú vybavené papiere a bude zabezpečená
možnosť na zriadenie alokovaného pracoviska kedykoľvek ak bude dostatočný počet detí. Počet
detí pre otvorenie závisí od finančných možností obce.
Poslanci jednohlasne schválili zaradenie MŠ Šuľany do siete škôl a ako výdajňu jedálne.
14. Záverečný účet.
Záverečný účet obce a odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Horný Bar za rok
2011 boli vypracované písomne a tvoria prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Horný
Bar za rok 2011 bez výhrad.
15. Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov, že spoločnosť CEE Land Fund Slovakia s.r.o., Grösslingova
7, 811 09 Bratislava podala zámer na vybudovanie obytnej zóny v obci Horný Bar. Obytnú zónu
plánujú realizovať v 4 etapách, celkom 111 samostatne stojacich rodinných domov.V 1.etape
plánujú 32 rodinných domov, v 2. etape 2 bytové domy alebo 22 rodinných domov, 3. etape 34
rodinných domov a v 4.etape 23 rodinných domov. Starosta obce navrhoval povoliť realizáciu po
etapách, tj. najprv vybudovať prvú etapu obytnej zóny. Dvaja z poslancov hlasovali za realizáciu
prevej etapy, traja hlasovali proti a štyria z poslancov
sa zdržali hlasovania.
Poslanec Jozef Horváth navrhoval určiť dátum nasledujúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
v roku 2012. Poslanci dohodli nasledovne: 13. september a 13. december.

Uznesenia z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, nárvhy, informatívne správy
b.) berie na vedomie – informatívnu správu o partnerskej spolupráce s družobnou obcou.

c.) berie na vedomie – informatívnu správu – oprava strechy na MŠ Šuľany cca. v sume 8.300.-€
u z n e s e n i e č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – vstup do združenia Dunajská Magistrála Lehnice a vystúpiť zo združenia
Mikroregión Horný Žitný ostrov, Čenkovce.
b.) s c h v a ľ u j e - vypracovanie projektu kanalizácie so spoločnosťou EKOCONSULT
KOMÁRNO spol. s r.o., Hradná 3, 945 05 Komárno a na sumu 29.400,00 EUR..
c.) s c h v a ľ u j e – plat starostu – zvýšiť základný plat o 25 %.
d.) s c h v a ľ u j e – VZN – opatrovateľská služba.
e.) s c h v a ľ u j e – kúpu trvalého kontajnera v sume 3.000.-€ pre sociálne účely.
f.) s c h v a ľ u j e – zaradenie MŠ Šuľany do siete škôl a ako výdajňu jedálne.
g.) s c h v a ľ u j e – záverečný účet obce Horný Bar za rok 2011.

u z n e s e n i e č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) zamieta - investičný zámer – Obytná zóna Horný Bar.

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

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Peter Horváth
Ľudovít Soóky
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

