Zápisnica
napísaná z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2011
t.j. v stredu 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.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie.
Dodatok č.2 a 3 k VZN o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v
MŠ, školskom klube detí a za stravovanie v školskej jedálne.
6. Prejednanie návrhu rozpočtu.
7. Vybudovanie zberného dvora-prejednanie.
8. Zrušenie vecného bremena na obcou predaný pozemok – Zsigrai Ladislav, Iveta
Feketeová.
9. Odsúhlasenie odkúpenia pozemku pod kultúrnym domom v Hornom Bare.
10. Prejednanie jednorázovej sociálnej pomoci.
11. Rôzne
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. 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. Bodó Tibora a Nagy Tibora.
Za členov návrhovej komisie vymenoval: Horváth Jozefa, Nagy Juraja a Vargovú Moniku.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.
5. Dodatok č.2 a 3 k VZN o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v MŠ,
školskom klube detí a za stravovanie v školskej jedálne.
Starosta obce predložil na schválenie žiadosť riaditeľky MŠ Horný Bar t.j. Dodatok č. 2 a č.3
k VZN o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v MŠ, školskom klube detí a za
stravovanie v školskej jedálne. V Dodatku č.3 ...žiada zvýšiť príspevok na čiastočnú úhradu za
pobyt dieťaťa v MŠ z 4,00 € na 6,50 €. Peniaze rodičia zaplatia na účet obce a celá suma je potom
odovzdaná materskej škole napr. na drobné výdavky.
Poslanci mali pripomienku, že je to dosť veľké zvýšenie naraz, žiadosť nie je presne odôvodnená
a či rodičia sú informovaní o zvýšení.
Starosta navrhoval zvýšiť na 5 EUR.

Poslanci schválili zvýšenie v pomere: 5 poslancov za a 4 poslanci proti.
Dodatok č. 3 bol vypracovaný písomne a tvorí prílohu k zápisnici.
Dodatok č. 2 bol vypracovaný písomne, tvorí prílohu k zápisnici – čiastočná úhrada nákladov za
stravovanie detí – úprava podľa normy t.j. zvýšiť čiastočné úhrady za stravovanie detí
o 0,05 €.
Dodatok č. 2 bol jednohlasne schválený.
6. Prejednanie návrhu rozpočtu.
Starosta obce informoval poslancov, že výdavky za odvoz a umiestnenie komunálneho odpadu je
vo výške 19.464 € a príjmy vo výške 15.582,91 €. Navrhoval zvýšiť sadzbu poplatku z 12,00 € na
13,00 EUR, a tak isto aj pre občanov s prechodným pobytom.
Vyvinula sa diskusia. Pri hlasovaní dvaja z poslancov zdržali sa hlasovania a 7 z poslancov boli za
zvýšenie t.j. z 12,00 € na 13,00 € za osobu.
Návrh zvýšiť poplatok pre majiteľov domu z 20,00 € na 21,00 € bol jednohlasne schválený.
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku o podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Horný Bar v ďalších bodoch poslanci jednohlasne schválili
nasledovne:
článok 10 bod 3
a./ zvýšiť z 0,039 EUR na 0,042 EUR,
b./ zvýšiť z 0,019 EUR na 0,022 EUR,
c./ zvýšiť z 0,053 EUR na 0,O56 EUR,
d./ zvýšiť z 0,039 EUR na 0,042 EUR a
e./ zvýšiť z 0,039 EUR na 0,042 EUR.
Ďalej starosta obce hovoril o tom, že štátny rozpočet nie je prijatý.
Kontrolór obce navrhoval použiť rozpočtové provizorium, tak ako väčšina obcí. Rozpočet potom
treba schváliť do konca marca.
Jednotlivé položky rozpočtu boli prejednané.
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že sú rokovania s Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
,Dunajská Streda, aby obec mohla naďalej čerpať kontokorentný úver do výšky 20.000 €. K tomu je
potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, a súhlas s podpisovaním dohody
o vyplňovacom
práve k blankozmienke.
7. Vybudovanie zberného dvora-prejednanie.
Starosta obce hovoril o tom, že na enviromentálny fond bola podaná žiadosť na vybudovanie
zberného dvora v Hornom Bare, parc.č. 115/1, k.ú. Horný Bar – výška žiadanej financie je 202.693
€, spoluúčasť obce je 5%. Stavebné povolenie je vybavené dodatočne. Poslanci súhlasili so
zriadením-vybudovaním zberného dvora.
8. Zrušenie vecného bremena na obcou predaný pozemok – Zsigrai Ladislav, Iveta Feketeová
Bol predložený návrh zmluvy o zrušení vecného bremena-predkupného práva pre Zsigrai
Ladislava a Ivety Feketeovej, pozemok v k.ú. Horný Bar v obci Šuľany, parc.č. 790/36-záhrady o
výmere 835 m2, nakoľko si chcú vziať pôžičku. Poslanci jednohlasne schválili zrušenie vecného
bremena.
9. Odsúhlasenie odkúpenia pozemku pod kultúrnym domom v Hornom Bare.
Starosta obce predložil na schválenie návrh kúpnej zmluvy na majetkoprávne usporiadanie
pozemku pod kultúrnym domom v Hornom Bare s Ústredným zväzom židovských náboženských
obcí v Slovenskej republike, ako aj návrh príkaznej zmluvy. Predmetom kúpnej zmluvy je parc.č.

59/3 o výmere 193 m2 a parc.č. 59/4 o výmere 258 m2 v k.ú. Horný Bar, kúpna cena 8,00 €/m2 –
t.j. 3.608,00 €.
Poslanci návrh kúpnej zmluvy a príkaznej zmluvy jednohlasne schválili.
10. Prejednanie jednorázovej sociálnej pomoci.
Bola predložená žiadosť Zuzany Polákovej, bytom Horný Bar č. 117 o jednorázovú finančnú
výpomoc za stravu svojej dcérky v materskej škole v sume 30,45 EUR ako aj o odpustenie
príspevku do materskej školy v hodnote 16,00 EUR.
Poslanci schválili žiadosť.
11. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že na eurofond v máji 2012 bude podaný projekt na
kanalizáciu. Otázkou je či naša obec bude medzi účastníkmi, či obecné zastupiteľstvo súhlasí s
verjným obstarávaním na projekt kanalizácia Horný Bar v sume 1500,00 €.
Diskusia za a proti vypracovaniu projektu na verjné obstarávanie.
Poslanci súhlasili s verejným obstarávaním na projekt kanalizácia Horný Bar v sume 1500,00€.
Starosta obce predložil informatívnu správu o dosiahnutých výsledkoch základnej školy
v Hornom Bare na základe Správy o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, o jej
výsledkoch v podmienkach školy.
Ďalej bola predložená žiadosť Anny Chrančokovej, bytom Bratislava, Ivana Bukovčana č.20,
majiteľky časti pozemku v obci Šuľany k.ú. Horný Bar tj. časť futbalového ihriska. Ponúka na
predaj pozemok o výmere 3278 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2.
Bola predložená žiadosť o prenájom nebytových priestorov firmy ERKI TRANS, s.r.o.,
Rohovce č. 118 v zastúpení majiteľa Ernesta Kissa. Priestor chce firma využiť ako predajňu
bylinných čajov a kanceláriu.
Starosta predložil informatívnu správu, že bol podaný projekt na obnovu dediny – výsadba
stromov. Vlani v rámci toho programu boli žiadané kontajnery, ktoré teraz dostala obec.
Ďalej informoval poslancov, že na rozšírenie verejného osvetlenia medzi obcou Horný Bar a
Šuľany sú podané 3 cenové ponuky. Je možnosť platenia v splátkach. Otázkou je realizácia
projektu. Poslanci hlasovali za uskutočneniu projektu od podnikateľa s najnižšou ponukou a to od
Varga Františka, bytom Jurová za sumu 13.715,97 € s DPH v pomere: 7 poslancov za a 2 zdržali sa
hlasovania.
Uznesenia z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 18/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - odzneté pripomienky, nárvhy, informatívne správy.
b.) berie na vedomie - rozpočtové provizorium.
c./ berie na vedomie – žiadosť na prenájom nebytových priestorov – ERKI TRANS, s.r.o. Rohovce
118.
u z n e s e n i e č. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) schvaľuje -

Dodatok č. 2 a č.3 k VZN o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za

pobyt v MŠ, školskom klube detí a za stravovanie v školskej jedálni, v dodatku č.2. zvýšiť čiastočné
úhrady za stravovanie detí o 0,05 € a v dodatku č.3 zvýšiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v MŠ na 5,00 €.
b.) schvaľuje - zvýšiť sadzbu poplatku za komunálny odpad na 13,00 €/osobu aj pre občanov s
prechodným pobytom, zvýšiť sadzbu poplatku za komunálny odpad pre majiteľov domu na 21,00 €
a sadzby pre poplatníkov v článku 10 bod 3 nasledovne:
a./ zvýšiť z 0,039 EUR na 0,042 EUR,
b./ zvýšiť z 0,019 EUR na 0,022 EUR,
c./ zvýšiť z 0,053 EUR na 0,O56 EUR,
d./ zvýšiť z 0,039 EUR na 0,042 EUR a
e./ zvýšiť z 0,039 EUR na 0,042 EUR.
f.) schvaľuje – jednorázový sociálny príspevok pre dcérku Zuzany Polákovej, bytom Horný Bar č.
117 za stravu v MŠ Horný Bar v sume 30,45 EUR ako aj odpustenie príspevku do materskej školy
v sume 16,00 EUR..
g.) schvaľuje - vybudovanie zberného dvora na parc.č. 115/1 k.ú. Horný Bar obce Horný Bar.
h.) schvaľuje – návrh kúpnej zmluvy s Ústredným zväzom židovských a náboženských obcí v
Slovenskej republike v k.ú. Horný Bar parc.č. 59/3 o výmere 193 m2, parc.č. 59/4 o výmere 258 m2
za kúpnu cenu 8,00 €/m2 – tj. Za 3608,00 € jako aj návrh príkaznej zmluvy.
i.) schvaľuje – čerpanie kontokorentného úveru od VÚB a.s. Dunajská Streda do výšky 20.000
EUR a zároveň súhlasí s podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmienke.
u z n e s e n i e č. 20/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) zamieta - odkúpenie pozemku za ponuknutú cenu od Anny Chrančokovej.

u z n e s e n i e č. 21/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) zrušuje - vecné bremeno pre Zsigrai Ladislava a Ivety Feketeovej, pozemok v k.ú. Horný Bar,
parc.č. 790/36 – záhrady o výmere 835 m2.
u z n e s e n i e č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) súhlasí – s verejným obstarávaním na projekt kanalizácia Horný Bar v sume 1500,00 €.

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

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:

Ing. Tibor Bodó
Nagy Tibor
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

