
 

Uznesenie č. 1 ObZ 1/2020 

zo dňa 23. 01. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a)  za overovateľov zápisnice: Eugena Bogyaiho a Beňadika Bachmana 

     hlasovanie:       za                5 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

Uznesenie č. 2 ObZ 1/2020 

zo dňa 23. 01. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a)  program rokovania 

     hlasovanie:       za                4 

                         proti            1  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 3 ObZ 1/2020 

zo dňa 23. 01. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made berie na vedomie 

a)  správu starostu obce o činnosti orgánov samosprávy 

     hlasovanie:       za                5 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4 ObZ 1/2020 

zo dňa 23. 01. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a)  schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020 

     hlasovanie:       za                5 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

b)poveruje hlavnú kontrolórku obce Mad na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 



 

Uznesenie č. 5 ObZ 1/2020 

zo dňa 23. 01. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a) zmenu Zásad odmeňovania poslancov  

 Článok III – Odmeňovanie poslancov bod 1. sa mení nasledovne: 

1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí : 

a) za  výkon funkcie poslanca v obecnom zastupiteľstve 42 EUR za mesiac. 

 

b) za výkon osobitných úloh odmena vo výške 42 EUR za vykonanú prácu  na 

obecných slávnostiach, športových a kultúrnych podujatiach. 

 

     hlasovanie:       za                4 

                         proti            1  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

Uznesenie č. 6 ObZ 1/2020 

zo dňa 23. 01. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a) odročenie  hlasovania ku koncepcii ďalšej organizácie výchovy a vzdelávania na ZŠ 

a v MŠ. 

  

     hlasovanie:       za                4 

                         proti            1  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 



Uznesenie č. 7 ObZ 1/2020 

zo dňa 23. 01. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a) odročenie  hlasovania o dotáciách z rozpočtu obce na rok 2020 na základe žiadostí   

  

     hlasovanie:       za                5 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8 ObZ 1/2020 

zo dňa 23. 01. 2020 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a) zámer predaja majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to: 

- pozemok vedený na LV č. 557, parc. č. 270/2 – druh pozemku ostatná plocha vo 

výmere 745 m2 

- pozemok vedený na LV č. 557, parc. č. 114 – druh pozemku záhrada vo výmere 

396 m2.  

Zámerom prevodu je zabezpečenie individuálnej bytovej výstavby, t.j. rozšírenie bytovej 

kapacity v obci Mad a vytvorenie polyfunkčnej budovy na podnikateľské účely.    

  

     hlasovanie:       za                5 

                         proti            0  

                               zdržal sa     0 

 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 


