
 

Uznesenie č. 1 ObZ 2/2020 

zo dňa 09. 03. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a)  za overovateľov zápisnice: Beňadika Bachmana a Júliusa Bartalosa 

     hlasovanie:       za                4 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 ObZ 2/2020 

zo dňa 09. 03. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a)  program rokovania 

     hlasovanie:       za                4 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 3 ObZ 2/2020 

zo dňa 09. 03. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made berie na vedomie 

a)  správu starostu obce o činnosti orgánov samosprávy 

     hlasovanie:       za                4 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4 ObZ 1/2020 

zo dňa 09. 03. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a)  berie na vedomie  

správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

     hlasovanie:       za                4 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

  



 

 

Uznesenie č. 5 ObZ 1/2020 

zo dňa 09. 03. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a)  berie na vedomie  

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 

     hlasovanie:       za                4 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

      Uznesenie č. 6 ObZ 1/2020 

           zo dňa 09. 03. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a) schvaľuje  

zámer prijatia preklenovacieho úveru od Prima Banka, a. s., v zmysle indikatívnej ponuky vo 

výške 100.000 EUR ( slovom jednostotisíc), čím by sa preklenulo obdobie časového nesúladu 

medzi príjmami obce a jej výdavkami, ktoré je zapríčinené zdĺhavým procesom refundácie 

vlastných finančných prostriedkov obce vynaložených na zabezpečenie vykonávania aktivít 

v rámci projektu opatrovateľskej služby. V zmysle oznámenia projektovej manažérky 

oddelenia implementácie Implementačnej agentúry MPSV a R SR prebieha systémový audit 

A924 a audit operácií S967 v súlade s čl. 32, bod 21 a s čl. 4.5.7.1 Systému finančného riadenia 

štrukturálnych fondov, preto sú príspevky pozastavené. Prijatím preklenovacieho úveru obec 

neporuší ustanovenie Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších 

predpisov.  Podmienky prijatia úveru prezentoval predstaviteľ banky : už existujúci úver  vo 

výške 70.000 EUR  by sa navýšil bezúčelovým úverom, ktorý sa môže použiť  na financovanie  

spoluúčasti v projektoch, na kapitálové výdavky a na prevádzkové náklady bez dokladovania 

účelu ich použitia.  Podmienky úveru sú obsiahnuté v indikatívnej ponuke. 

     hlasovanie:       za                4 



                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

b) poveruje 

   starostu obce na zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov súvisiacich a potrebných  

na vybavenie úveru. 

   hlasovanie:       za                4 

                                 proti             0  

                                       zdržal sa      0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

 

 

      Uznesenie č. 7 ObZ 1/2020 

           zo dňa 09. 03. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a) schvaľuje  

 zrušenie uznesenia č. – 1.Z – bod 9 a zo dňa 12.02.2019, ktorým bol schválený dlhodobý 

prenájom kultúrneho domu a jeho prestavba pre 5 Star Gastro Catering&Personal, s.r.o 

a starosta poverený vybavením úradných záležitostí. 

 

 

hlasovanie:       za                4 

                                 proti             0  

                                       zdržal sa      0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 



 

  

 

 

  Uznesenie č. 8  ObZ 1/2020 

           zo dňa 09. 03. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a) schvaľuje  

zlúčenie ZŠ a MŠ. Podľa ustanovenia §27 zákona č. 245/2008 Z. z. sa môžu školy spájať 

splynutím do jednej právnickej osoby, ktorou je základná škola s materskou školou. Spojeniu 

škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. K vzniku základnej školy 

s materskou školou dochádza splynutím týchto škôl. V tomto prípade sa zo siete škôl vyradia 

obidve školy, a to bez ohľadu na to či mali právnu subjektivitu alebo nie, a vznikne nová škola, 

ktorou je základná škola s materskou školou ako nový právny subjekt. 

 

 

hlasovanie:       za                4 

                    proti             0  

                          zdržal sa      0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

 

 


