
Uznesenie č. 1 ObZ 1/2021 

zo dňa  12.02. 2021 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a) za overovateľov zápisnice: Beňadik Bachman, Eugen Bogyai 

                  hlasovanie:      počet poslancov: 5 

                                           prítomní:             3  

                                           za                         3    

                                     proti                    0  

                                           zdržal sa             0 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 ObZ 1/2021 

zo dňa 12.02. 2021 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a) schvaľuje  

program rokovania podľa pozvánky 

 

 

                  hlasovanie:     počet poslancov:  5 

                                           prítomní:             3 

                                            za                         3   

                                      proti                    0 

                                            zdržal sa             0 

 

 

                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 



 

 

b) schvaľuje  

zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva nasledovne:   

bod č. 5 – Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho 

návrhu na uzatvorenie zmluvy na prevádzkovanie zberného dvora, nachádzajúceho 

sa na území obce Mad. 

bod č. 6 – voľné návrhy 

 

                   hlasovanie:     počet poslancov: 5 

                                           prítomní:             3 

                                           za                          3   

                                     proti                     0 

                                           zdržal sa              0 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

Uznesenie č. 3 ObZ 1/2021 

zo dňa  12. 02.  2021 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made 

 

a) berie na vedomie 

 stanovisko Okresného úradu Trnava č. j. OU-TT-OVBP1-2021/004449-002 zo dňa 

02.02.2021 podľa § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

  

     hlasovanie:                   počet poslancov:    5 

                                           prítomní:                3 

                                           za                            3   

                                     proti                       0 

                                           zdržal sa                0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 



b) schvaľuje 

zadanie na územný plán obce Mad 

        

                 hlasovanie:        počet poslancov:     5 

                                            prítomní:                 3 

                                            za                             3   

                                      proti                        0 

                                            zdržal sa                 0 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

 

 

c) súhlasí, 

že proces obstarávania a schvaľovania územného plánu obce Mad potrvá najviac tri 

roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

     

                hlasovanie:        počet poslancov:    5 

                                           prítomní:                3 

                                           za                            3   

                                     proti                       0 

                                           zdržal sa                0 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4 ObZ 1/2021 

zo dňa 12. 02. 2021 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made 

a) schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021 

    

                  hlasovanie:        počet poslancov:    5 

                                             prítomní:                3 

                           za                            3   

                           proti                       0 

                           zdržal sa                0 

 

 

                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

b) poveruje 

hlavnú kontrolórku obce  na vykonanie kontrolnej činnosti  podľa plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2021 

 

                 hlasovanie:        počet poslancov:  5 

                                            prítomní:              3 

                                            za                          3   

                                      proti                     0 

                                            zdržal sa              0 

 

 

                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 



Uznesenie č. 5 ObZ 1/2021 

zo dňa 12. 02. 2021 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

 

a) s c h v a ľ u j e  

podmienky obchodnej verejnej súťaže  na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie zmluvy na prevádzkovanie zberného dvora, nachádzajúceho sa na 

území obce Mad. Minimálna požadovaná cena ponuky za prevádzkovanie zberného 

dvora je 150 EUR/mesiac. Celková minimálna požadovaná cena za prevádzkovanie 

zberného dvora je 1800 EUR/rok. 

                 hlasovanie:       počet poslancov: 5       

                                            prítomní:            3 

                                            za                         3   

                                      proti                    0 

                                            zdržal sa             0 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

 


