Zápisnica
napísaná z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 05. septembra
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.
Prejednanie racionalizačných opatrení na zabezpečenie chodu základnej školy.
Monitorovacia správa hospodárenia obce za I. Polrok 2013.
Návrh vysporiadania cirkevného pozemku pod M.K. pri cintoríne v Hornom Bare.
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. Horváth Petera a Nagy Tibora.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Ing.Bodó Tibora, Ing.Horváth Petera a Vargovú
Moniku.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

5. Prejednanie racionalizačných opatrení na zabezpečenie chodu základnej školy.
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 22.augusta 2013 zasadala obecná rada, rada školy a
združenie rodičov, kde prejednali návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa
19.8.2013. Na rokovaní v Bratislave boli prítomní zástupcovia ministerstva, riaditeľka ZŠ,
zástupkyňa riaditeľky ZŠ a starosta obce. Návrh ministerstva na racionalizačné opatrenia bol
nasledovný:
- uskutočňovať vzdelávanie na prvom stupni základnej školy v dvoch triedach od školského roku
2013/2014,
- znížiť prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov z 5,0 na 4,0 od školského roku
2013/2014,

- ak by bol počet žiakov v piatom ročníku základnej školy nižší ako 15 v školskom roku 2014/2015
alebo v nasledujúcich školských rokoch, ukončiť vzdelávanie na druhom stupni základnej školy.
Návrh ministerstva zo strany zriaďovateľa nebol prijatý, nakoľko sa jedná o návrh zákona a
stanovisko bude zaslané po prerokovaní na obecnom zastupiteľstve.
Riaditeľka ZŠ Eleonóra Vargová hovorila o tom, že v šk.roku 2013/14 so spojením vyučovacích
hodín môžu ušetriť 46,5 hod./týždenne a tým aj prepočítaný počet pedagogických zamestnancov
znižuje na 10,39. Hlavné vyučovacie predmety ako slovenský jazyk, maďarský jazyk a matematika
budú naďalej vyučovať samostatne podľa tried aj na prvom stupni štúdia. Na druhom stupni štúdia
budú spojené isté vzdelávacie predmety.
Nakoľko ministerstvo žiada znížiť prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov na 4 osoby
zo 4,4 osoby, žiada obecné zastupiteľstvo schváliť dofinancovanie úväzku z rozpočtu obce.
Starosta obce informoval poslancov o výške finančných prostriedkov, ktoré sú z obecného rozpočtu
prevedené na fungovanie školskej jedálne a školského klubu.
Boli predložené rôzne návrhy na úsporné opatrenia:
- premiestniť materskú školu do budovy základnej školy,
- premiestniť školskú jedáleň do budovy materskej školy.
Ukončenie vzdelávania na druhom stupni ZŠ v roku 2014/2015 obecné zastupiteľstvo zamieta,
nakoľko je predpoklad dostatočného počtu žiakov.
6. Monitorovacia správa hospodárenia obce za I. polrok 2013.
Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce predniesol monitorovaciu správu o plnení rozpočtu
príjmov a výdavkov obce Horný Bar za I.polrok 2013. Správa, ktorá bola vypracovaná písomne
tvorí prílohu k zápisnici.
7. Návrh vysporiadania cirkevného pozemku pod M.K. pri cintoríne v Hornom Bare
Starosta obce hovoril o tom, že obec za účelom vybudovania kanalizácie musela s viacerými
vlastníkmi nehnuteľnosti podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena, medzi nimi aj
Rímskokatolickou cirkvou, Farnosť Horný Bar. Zmluvu odmietli podpísať, predmetný pozemok
ponúkli obci na predaj, nakoľko sa jedná o miestnu komunikáciu. Obec s ponukou nesúhlasila,
kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Projekt na kanalizáciu bol prepracovaný s vynechaním
dotknutej časti. Neskoršie navrhovali zámenu poľnohospodárskej pôdy t.j. parc.č. 288/43 o výmere
4006 m2, k.ú. Horný Bar obce Horný Bar vo vlastníctve Rímskokatolická cirkev, Farnosť Horný
Bar. Obec na zámenu poľnohospodárskej pôdy môže využiť časť pozemku na parc.č. 782/12 v k.ú.
Horný Bar obce Horný Bar o výmere rovnakej ako ponúknutý pozemok.
Poslanci po pripomienkach k danej problematike so zámenou poľnohospodárskej pôdy jednohlasne
súhlasili za podmienky, že žiadajú zámenu pozemkov urobiť v rovnakej výmere akú má obec, aby
nedošlo k drobeniu pozemkov.
8. Rôzne.
Starosta obce hovoril o tom, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2013 bolo
schválené vytvorenie 2 stavebných pozemkov v Šuľanoch na začiatku Ružovej ulici. Bol vytvorený
pozemok na parc.č. 173/8 o výmere 512 m2, k.ú. Šuľany obce Horný Bar, cena podľa znaleckého
posudku 8.837,12€ a pozemok na parc.č. 173/1 o výmere 512 m2, k.ú. Šuľany obce Horný Bar,
cena podľa znaleckého posudku 8.837,12€.
Poslanci po diskusií schválili podmienky predaja nasledovne:
- predajná cena 20,00€/m2,
- 1 mesačná prihlasovacia doba od vyhlásenia, prednosť dávať miestnym mladým rodinám,
- majiteľa určiť žrebovaním za účasti všetkých prihlásených.

Ďalej starosta obce predložil znalecký posudok na pozemok parc.č. 246/10 o výmere 963 m2,
k.ú. Horný Bar obce Horný Bar, a parc.č. 246/19 o výmere 609 m2, k.ú. Horný Bar obce Horný Bar,
cena podľa znaleckého posudku 16.914,72€.
Poslanci po diskusií schválili podmienky predaja nasledovne:
- predajná cena 17,00€/m2,
- 1 mesačná prihlasovacia doba od vyhlásenia, prednosť dávať miestnym mladým rodinám,
- majiteľa určiť žrebovaním za účasti všetkých prihlásených.
Ďalej starosta obce predložil informatívnu správu, že v obci Šuľany z 21 stavebných pozemkov
možno využiť 19 na stavebné účely vzhľadom k blízkosti vysokého napätia. Je pripravená
urbanistická štúdia pre návrh stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov pre územné
konanie.
Ďalej starosta obce poďakoval každému za pomoc pri organizovaní podujatia – Obecný deň, a to
aj za finančnú aj za manuálnu pomoc.
Poslanec Tibor Nagy hovoril o tom, že mladší dorastenci majú niekoľko povinných zápasov, na
ktoré sa majú prepravovať deti. Zápasy sú vždy v piatok.
Starosta odpovedal, že môžu použiť na prepravu aj služobné vozidlo.
Bolo konštatované, že návštevnosť knižnice je nízka. Ročne knižnicu navštevuje cca 25 osôb. V
miestnom rozhlase možno vyhlásiť otváracie hodiny. Knižnicu v Šuľanoch možno premiestniť do
budovy bývalej MŠ a knižnica v Hornom Bare do budovy zdravotného strediska, kde návštevníci
budú mať aj internetový prístup.
Uznesenia z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, návrhy, informatívne správy
b.) berie na vedomie – monitorovaciu správu hospodárenia obce za I. polrok 2013.
u z n e s e n i e č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) s c h v a ľ u j e – v školskom roku 2013/14 spojenie vyučovacích hodín, kde dosiahne ušetrenie
46,5 hod./týždeň,
s c h v a ľ u j e - prepočítaný počet pedagogických zamestnancov znížiť na 10,39,
s c h v a ľ u j e – znížiť prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov na 4 osôb s
dofinancovaním časti úväzku z obecného rozpočtu.
b.) s c h v a ľ u j e – zámenu pozemkov Rímskokatolickou cirkvou, Farnosť Horný Bar vo výmere
rovnajúcej obcou ponúknutej plochy,
c.) s c h v a ľ u j e – vyhlásiť možnosť podávať žiadosti na odkúpenie stavebných pozemkov v
Šuľanoch za podmienky:
- predajná cena 20,00€/m2,
- 1 mesačná prihlasovacia doba od vyhlásenia, prednosť dávať miestnym mladým rodinám,
- majiteľa určiť žrebovaním za účasti všetkých prihlásených.
d.) s c h v a ľ u j e – vyhlásiť možnosť podávať žiadosti na odkúpenie stavebných pozemkov v
Hornom Bare za podmienky:
- predajná cena 17,00€/m2,
- 1 mesačná prihlasovacia doba od vyhlásenia, prednosť dávať miestnym mladým rodinám,
- majiteľa určiť žrebovaním za účasti všetkých prihlásených.

u z n e s e n i e č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) z a m i e t a - ukončenie vzdelávania na druhom stupni ZŠ v roku 2014/2015, nakoľko je
predpoklad dostatočného počtu žiakov.

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

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

