Zápisnica
napísaná z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27. marca 2012 t.j.
v utorok 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.

Progra m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie.
Environmentálny fond- dotácia.
Výročná správa obce za rok 2011.
Úprava rozpočtu na rok 2012.
Odsúhlasenie predaja skladu a prenájom plôch okolo skladu.
Plnenie rozpočtu za rok 2011
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesenia.
Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán Štefan Bodó.
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom, ktorý bol rozšírený o správu riaditeľa ZŠ a
riaditeľky MŠ a dobrovoľných združení. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného
zastupiteľstva, preto zasadnutie vyhlásil za uznášania schopné.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice vymenoval: Mgr. Molnárovú Valériu a Moniku Vargovú.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Berta Tibora, Horváth Jozefa a Soóky Ľudovíta.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.
5. Environmentálny fond - dotácia.
Starosta obce informoval poslancov, že už je podpísaná zmluva o dielo na stavbu
„Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Horný Bar“. Obec dostala sumu
19.235,00 EUR. Sú vyznačené lokality – celkovo v počte 5 t.j. tie najkatastrofalnejšie.
Pri hlavnej ceste je povolené iba jarkovanie. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Matis a
priebeh výberu dodávateľa kontroloval Ing. Hanesz Peter. Úspešný dodávateľ ponúkol najnižšiu
cenu.

6. Výročná správa obce za rok 2011

Výročnú správu obce za rok 2011 predložil kontrolór obce Ing. Štefan Demian. Správa bola
vypracovaná písomne a tvorí prílohu k zápisnici. Konštatoval, že zo strany obyvateľov obce sú
menšie dlhy (daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpad). Vymáhanie dlhov od občanov, ktoré nemajú
príjmy alebo majú len nízke príjmy je veľmi ťažké. Starosta sa vyjadril, že hľadá najvhodnejšie
možné riešenie a to aj spôsobom, že občania, ktorí sú v zlej situácii majú možnosť odpracovať svoj
dlh na menších obecných prácach. Poslanci žiadali predložiť zoznam dľžnikov.
Predniesla svoju správu riaditeľka MŠ v Hornom Bare pani Emília Brunczviková.
Materskú školu navštevuje 33 detí z toho 5 zo Šuľian. Organizovaná tanečná zábava bola zisková a
z toho kúpili 3 kusy hojdačiek. Vymenovala podujatia, ktoré sú organizované v materskej škole,
zúčastnia sa na rôznych výletoch a aktívne sa zúčastňujú na vystúpeniach : výročné schôdze
dôchodcov, Deň Matiek. Materská škola bude otvorená do 13.7.2012 a tým pomôžu rodičom
zaopatriť svoje deti počas prázdnin. Spolupráca so psychológmi a logopédmi je dobrá.
Riaditeľka vymenovala aj potreby, ktoré sú nevyhnutné k bezproblémovému chodu materskej školy
(nové stoly, stoličky, posteľné prádlo). Konštatovala, že mesačne dostanú od obce 50.00 EUR na
drobné výdavky ale vzhľadom na to, že počet detí v materskej škole je 33 žiadala poslancov
schváliť mimo toho ešte 50.00 EUR na každý polrok.
Starosta k veci pridal, že viackrát bol podaný projekt na obnovenie budovy materskej školy a
okolia, ale projekt nebol úspešný.
Poslanci schválili okrem pravidelnej mesačnej dotácie 50,00 € polročne na drobné výdavky – napr.
čistiace potreby, kresliace pomôcky atď. .
Starosta obce poďakoval riaditeľky MŠ za správu a aj za obetavú prácu a zároveň odovzdal slovo
riaditeľovi školy.
Rudolf Nagy riaditeľ ZŠ v Hornom Bare hovoril o tom, že škola má 93 žiakov, z toho 16 žiak
navštevuje 9.ročník a prváčikov budú mať 10.
Oboznámil poslancov s dosiahnutými výsledkami na rôznych súťažoch, na olimpiáde.
Škola nemá žiadne dlhy. Na jednej triede boli vymenené okná, čo budú platiť z 2% zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby.
Projekt na modernizáciu vyučovacieho procesu nebol úspešný.
Bolo konštatované, že bude vypísaný konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ, nakoľko mandát
riaditeľa končí koncom júna ale zo zdravotných dôvodov pán Rudolf Nagy nebude kandidovať.
Starosta obce predložil žiadosť rodičov o predľženie prevádzkovej doby družiny tj. minimálne do
16.00 hod. v školskom roku 2012/2013. Žiadosť bude postúpená na riaditeľstvo školy.
Riaditeľ k veci pridal, že predľženie prevádzkovej doby v družine vedie k finančným problémom
(kúrenie, vyššia mzda).
Starosta obce poďakoval riaditeľovi školy za spoluprácu a zaželal mu veľa zdravia.
V zastúpení športového klubu predniesol správu pán Pavol Szabó.
Hovoril o tom, že:
-ako je využitá mesačná dotácia od obce,
-súrne potrebujú pračku a kosačku,
-údržba športového ihriska je povinnosťou obce.
Dostali sľub, že pračku dostanú o týždeň a nákup kosačky by mohla byť riešený formou lízingovej
splátky.
Je podaný projekt na obnovu budovy na športovom ihrisku. Názov projektu Gól-TTSK a vyzval ich,
aby sa aj oni zapájali do podávania projektov – ako sú Nadácia Orange, TTSK atď..
Starosta obce poďakoval za prácu vedeniu športového klubu.
Poslankyňa Mgr. Valéria Molnárová mala poznámku, že treba dosiahnúť aby projekty boli aj
úspešné. Sú vyplatené veľké sumy na projekty a nakoniec nedostaneme žiadne financie.
Poslanci žiadali, aby na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva boli vykázané výdavky na
projekty a príjmy z projektov.

Gábor Zsigrai zastupoval dobrovoľný hasičský zbor v Šuľanoch.
Predložil žiadosť na nákup hadice – 602,80 €, chceli by aj nové šaty, nakoľko staré uniformy sú
veľmi ťažké a ťažko sa v nich pohybujú. Chceli by chodiť na súťaže – peniaze potrebujú na benzín
a stravu. Pri prípravách tiež potrebujú peniaze na benzín. Motor kúpili zo sponzorských darov,
peniaze potrebujú na menšie súčiastky.
Plánujú predávať občerstvenie na obecný deň, zábavu na hody a tak získať financie na fungovanie
hasičškého zboru.
Starosta prisľúbil pomoc dobrovoľným hasičom a pochválil ich činnosť a dosiahnutie výsledkov na
súťažiach.
7. Úprava rozpočtu na rok 2012
1. úprava rozpočtu bola vypracovaná písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Poslanci jednohlasne schválili upravený rozpočet.
8. Odsúhlasenie predaja skladu a prenájom plôch okolo skladu.
Starosta obce predložil žiadosť Mezei Michala, Horný Bar č. 119 na predaj skladu a prenájom
plôch okolo skladu. Predaj predmetnej nehnuteľnosti už bola prejednaná na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Nehnuteľnosť bola zameraná geometrickým plánom a zapísaná do katastra ako
vlastníctvo obce.
Ceny podľa znaleckého posudku:
parc.č. 133/6 (69m2) - 1310,31 €,
parc.č. 133/9 (134m2) - 2544,66 €,
parc.č. 2944/5
- 7281,99 €.
Poslanec Jozef Horváth navrhoval predať sklad a aj pozemok pod skladom, a pozemok okolo
skladu dať do nájmu.
Michal Mezei k veci pridal, že potrebuje pozemok okolo budovy iba kvôli prístupu, údržby budovy
tj. 50-70 cm na oplotenie.
Pôvodná verzia so znaleckým posudkom bola jednohlasne zamietnutá.
Bol predložený návrh na schválenie: predaj skladu na parc.č. 2944/5 a aj pozemku pod skladom na
parc.č. 133/6 o výmere 69 m2 a aj 1m pozemku okolo budovy. 6 z poslancov boli za predaj, 1
poslanec bol proti a 2 sa zdržali hlasovania.Návrh predaja bol schválený za ceny uvedené v
predloženom znaleckom posudku – cena pozemku za m2/18,99€ a za budovu 7281,99€.
Kúpna cena bude upravená v znaleckom posudku podľa nového geometrického zamerania.
Výdavky za znalecký posudok ako aj nové zameranie znáša kupujúci.

9. Plnenie rozpočtu za rok 2011.
Plnenie rozpočtu za rok 2011 bolo vypracované písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Poslanci jednohlasne schválili plnenie rozpočtu za rok 2011.
10. Rôzne.
Starosta obce predložil žiadosť o prenájom nebytových priestorov t.j. budovy bývalej MŠ v
Šuľanoch za účelom otvorenia pohostinstva. Žiadosť podal Attila Almási, bytom Horný Bar časť
Šuľany č. 80. Do prenájmu žiada 1 veľkú miestnosť, chodby, sociálne miestnosti. Ďalej plánuje
vybudovanie terasy pred budovou. Prenájom žiada na dobu 5 rokov.
Svoju žiadosť odôvodňoval tým, že v obci je iba espresso s jednou miestnosťou a aj obyvatelia obce
by mali záujem o otvorenie pohostinstva.

Starosta tlmočil názor okolo bývajúcich obyvateľov t.j. sú proti tomu, aby v budove bývalej MŠ
bolo pohostinstvo.
Attila Almási načrtol plánované úpravy.
Poslanec Tibor Nagy k veci pridal, že budova bude zničená, keď dlhé roky nebude využitá a
materská škola už tam určite nebude znovu otvorená.
Vyvinula sa diskusia.
6 z poslancov hlasovali za to, aby budova bývalej MŠ v Šuľanoch bol daná do nájmu za účelom
otvorenia pohostinstva a 3 z poslancov sa zdržali hlasovania.
Ďalej starosta obce predložil žiadosť, ktorú podala Rímskokatolická cirkev, Farnosť Horný Bar.
Žiadajú finančnú podporu na údržbu, rekonštrukciu kostola.
Bol predložený návrh na sumu 2000,00 € - poslanci jednohlasne schválili.
Poslanec Tibor Nagy mal otázku či by bolo možné k detskému ihrisku umiestniť kôš na odpad.
Starosta odpovedal, že bude tam umiestnený aj odpadkový kôš aj lavica z finančných prostriedkov
získaných zo súťaže.
Starosta informoval poslancov, že 26., 27. a 28. mája 2012 bude v obci Györasszonyfa trojdňový
program organizovaný cez projekt EU cezhraničná spolupráca, do projektu budú zapojení športovci,
základná škola, cirkev. V rámci projektu bude organizovaný zápas na pamiatku Király Bálinta.
Bližšie informácie oznámi neskoršie.
Starosta obce navrhoval, aby obecný deň bol uskutočnený dňa 23. júna 2012 a toho
roku pri budove obecného úradu na základe predchádzajúceho súhlasu obecného
zastupiteľstva.Program bude skromný – vystupovanie tanečnej skupiny, Dégner Lilla a pod. .
Poslanci schválili jednohlasne dátum obecného dňa: 23.6.2012.
Ďalej predložil informatívne správy:
- Deň zeme – brigáda bude dňa 21.apríla,
- bude organizovaný zber nadrozmerných materiálov, dátum ešte nie je určený,
- budú odoslané zmluvy na cintorínsky poplatok – cintorín v obci Šuľany,
- obec musí žiadať o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb,
- spracovanie územného plánu Trnavského samosprávneho kraja – treba podať návrhy,
−či má obec vymerať miesto kolotočárov v Šuľanoch na stavebné pozemky.
−Poslankyňa Mgr. Valéria Molnárová navrhovala, aby dôležité oznamy boli vyhlásené v
popoludňajších hodinách a podvečer. Starosta k veci pridal, že sú reklamácie zo strany obyvateľov,
nakoľko vyhlásením v miestnom rozhlase rušíme ich pokoj.
−Občan obce Peter Szabó hovoril o tom, že občania s trvalým pobytom platia poplatok za
komunálny odpad 13,00 € na osobu a bez trvalého pobytu 21,00 € na dom. V niekrotých domoch
často je aj 5-6 osôb bez trvalého pobytu. Sadzba nie je spravodlivo stanovená. Starosta vysvetlil
postup platenia, ktoré je vyrúbené v zmysle platnej VZN a po predložení návrhu zmeny bude
prehodnotený obecným zastupiteľstvom.
−Poslanci navrhovali, aby na výzvu na zaplatenie dľžnej sumy bol napísaný aj to, že v prípade
nezaplatenia bude meno dlľžnika vyvesená na úradnej tabuli. Doba odkladu je 1 mesiac. Návrh
jednohlasne schválili.
Uznesenia z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, nárvhy, informatívne správy.

u z n e s e n i e č. 26/2012

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s ú h l a s í – s výročnou správou obce za rok 2011
b.) s ú h l a s í - s prenájmom časti budovy bývalej materskej školy v Šuľanoch za účelom
otvorenia pohostinstva pre žiadateľa – Attila Almási, bytom Horný Bar časť Šuľany č. 80.

u z n e s e n i e č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) zamieta - pôvodnú verziu na odpredaj pozemku a skladu pre Mezei Michala.

u z n e s e n i e č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u je - okrem pravidelnej mesačnej dotácie 50,00 € polročne na drobné výdavky –
napr. čistiace potreby, kresliace pomôcky atď. .
b.) s c h v a ľ u j e – kúpu pračky pre športový klub.
c.) s c h v a ľ u j e – nákup hadice v hodnote 602,80 € pre Dobrovoľný hasičský zbor v Šuľanoch.
d.) s c h v a ľ u j e – upravený rozpočet na rok 2012.
e.) s c h v a ľ u j e – odpredaj skladu na parc.č. 2944/5 za kúpnu cenu 7281,99€ a aj pozemku pod
skladom na parc.č. 133/6 o výmere 69m2 (18,99€/m2) a aj 1m pozemku okolo budovy na parc.č.
133/12, kúpna cena podľa znaleckého posudku (18,99€/m2). Výdavky za znalecký posudok ako aj
nové zameranie znáša kupujúci.
f.) s c h v a ľ u je – 2000,00 € pre Rímskokatolickú cirkev Farnosť Horný Bar na údržbu,
rekonštrukciu kostola.
g.) s c h v a ľ u j e – aby do výzvy na zaplatenie dľžnej sumy bol napísaný aj to, že v prípade
nezaplatenia bude meno dlľžnika vyvesená na úradnej tabuli. Doba odkladu je 1 mesiac.

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

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Valéria Molnárová
Monika Vargová
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

