
OBEC MAD 
930 14  Mad, č. 200 

 

Z á p i s n i c a 

Z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Made, dňa 23.01. 2020 

 

Predsedajúci:    Mgr. Gabriel László – starosta obce 

Prítomní:          podľa prezenčnej listiny 

Overovatelia zápisnice:    E.Bogyai, B. Bachmann 

Návrhová komisia:  E. Bogyai, B. Bachmann 

 

Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Fabulyová 

 

1. Zahájenie 

 

       Starosta obce privítal prítomných,  skonštatoval,  že zasadnutie je uznášaniaschopné, 

prítomní sú 5 poslanci obecného zastupiteľstva.  

 

a) Za overovateľov zápisnice boli schválení : Eugen Bogyai, Beňadik Bachmann 

 

Za zapisovateľa starosta vymenoval: Mgr. Gabrielu Fabulyovú 

 

b) Schválenie programu rokovania -  Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu 

programu (uvedený v pozvánke)  podľa §12 zákona ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení.  

hlasovanie: za                4 

                         proti             1 

                               zdržal sa      0 

 

2.  Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov 

Starosta obce vo svojej správe informoval poslancov a prítomných  o: 

 

-  o zmenách na obecnom úrade a to predovšetkým o prechode na elektronickú registratúru 

prostredníctvom softvéru digitálnej kancelárie od spoločnosti A.V.I.S, ako aj  na úplnú 

elektronickú komunikáciu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. 

- o odovzdaní registratúrnych záznamov do registratúrneho strediska  spoločnosti Docugroup 

na zabezpečenie správy registratúry v zmysle vyhlášky MV SR č. 628/2002, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach. 

- o projekte zberného dvora, o finančných prostriedkoch ale aj o povinnostiach obce v súvislosti 

s prevádzkou zberného dvora. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov. Prevádzka zberného dvora sa vykonáva na základe súhlasu 



podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby 

odovzdať: 

 drobný stavebný odpad 

 objemný odpad 

 oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN obce 

 odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje zákon o odpadoch. 

Na zberný dvor nie je možné odovzdať  zmesový komunálny odpad. 

V obci je potrebné vybaviť  vyššie uvedený súhlas na Okresnom úrade odbor ŽP. 

Na rokovaní bol prezentovaný výpočet ročnej úspory na poplatku za komunálny odpad: V obce 

je nadpriemerná výška zmesového komunálneho odpadu pripadajúca na jedného obyvateľa 

(viac ako 220kg), zároveň je podpriemerná miera triedenia KO  10-20%. Na základe uvedených 

je potrebné uvažovať  o zmene formy odvozov, znížiť produkciu odpadu a zvýšiť separovanie. 

 

- o rekonštrukcii webovej stránky obce, ktorá je už zastaralá a nezodpovedá štandardom 

v zmysle Výnosu MF SR 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

a následných noviel a spresnení. 

 

- v súvislosti s racionalizáciou chodu úradu (zníženie finančnej nákladovosti úradu) sa 

uskutočňuje audit poisťovacích zmlúv obce 

- zároveň starosta pripomenul, že zabezpečenie širokej palety kompetencií obcí (tak 

originálnych ako aj prenesených) je organizačne, technicky aj finančne náročné.  

- o ďalších dotačných projektoch obce: 

 dotácia na hasičskú zbrojnicu 8.900 EUR, 

  grant z Projektu Program Európa pre občanov (2014-2020) v rámci Akcie 2. 

Demokratická angažovanosť a občianska účasť, Opatrenie 2.1. Družobné mestá 25.000 

EUR, 

 Opatrovateľská služba 

 Odvádzanie dažďových vôd 

 Dotácie z fondu pre podporu kultúry národnostných menšín. 

 

O správe starostu obce hlasovalo zastupiteľstvo a zobralo na vedomie: 5-0-0 

 

3. Interpelácie poslancov 

Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpeláciu a informáciu v zmysle 

ustanovenia § 25 ods. 4 písm. b) až d) zákona č 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov nevyužil žiaden z prítomných poslancov. 

 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2010 bol zverejnený na webovom sídle 

obce a bol zaslaný poslancom v lehote určenej v rokovacom poriadku obce. 

HK na zasadnutí obecného zastupiteľstva oboznámila zastupiteľstvo s návrhom plánu 

kontrolnej činnosti. 

Obecné zastupiteľstvo obce Mad v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 



obce Mad na I. polrok 2020  (5-0-0)  a zároveň poverilo HK na výkon kontroly v súlade 

so schváleným plánom kontrolnej činnosti. 

 

5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Mad 

Na základe poslaneckého návrhu obecné zastupiteľstvo hlasovalo o zmene Zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Mad. Zásady odmeňovania 

poslancov sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

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. 

Obecné zastupiteľstvo predmetný návrh schválilo: 4-1-0 

 

6. Koncepcia ďalšej organizácie výchovy a vzdelávania v ZŠ a MŠ 

Starosta obce na základe evidencie obyvateľstva z informačného systému obce  prezentoval 

vývoj stavu a zloženia obyvateľstva obce, z ktorého vyplýva, že na území obce sa od roku 2016 

nenarodilo žiadne dieťa. Zároveň na základe evidencie je evidentný negatívny vývoj stavu 

obyvateľstva obce. To, že na území obce nie je prírastok detí negatívne vplýva aj na 

zabezpečenie vzdelávania a výchovy na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Mad 

a v materskej škole, ktorej prevádzkovanie je originálnou kompetenciou obce. 

Zabezpečenie chodu oboch vzdelávacích inštitúcií je finančne náročné pre obec: náklady na 

prevádzku (mzdové, materiálové, služby a pod.) sú ročne vo výške 80-100 000 EUR. Príspevok 

štátu na chod ZŠ je 15. 000 EUR na celý rok.  Na základe príslušných právnych predpisov je 

potrebné chod inštitúcií zabezpečiť aj personálne (odborným a obslužným personálom), t. j. 

predpísaným počtom. 

K tejto téme sa rozvinula búrlivá diskusia.  Zo strany zastupiteľstva poslanec J. Bartalos 

presadzoval jednoznačne názor, že je potrebné zachovať tak ZŠ ako MŠ, aj keď tieto inštitúcie 

bude navštevovať len jedno dieťa, obec je povinná ochrániť svoje hodnoty, t.j. školu a škôlku 

s vyučovacím jazykom maďarským 

Do diskusie sa zapojilo aj niekoľko prítomných občanov. Riaditeľky ZŠ a MŠ ako ani 

zamestnanci  sa nevyjadrili, riaditeľka ZŠ skonštatovala, že čo bolo v jej silách to urobila pre 

školu.  

Poslanec a zároveň zástupca starostu obce Eugen Bogyai sa  k téme vyjadril v tom zmysle, že 

z hľadiska ekonomického je prevádzka týchto inštitúcií pre obec vysoko stratová, ale 

samozrejme je potrebné nájsť čo najvhodnejšie riešenie tak z hľadiska obce ako aj z hľadiska 

rodičov a detí navštevujúcich ZŠ a MŠ. 

Na záver  sa prítomní zhodli, že budú pokračovať v diskusii v pracovnej porady. 

Zároveň, o tomto bode rokovania zastupiteľstvo nehlasovalo. 

 

7. Dotácie z rozpočtu obce 

Tento bod programu bol stiahnutý z rokovania 

Hlasovanie: 5-0-0 



8. Majetkovo-právne operácie 

      V rámci tohto bodu bol prezentovaný 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. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo tento zámer : 5-0-0  

 

9. Voľné návrhy 

V rámci tohto bodu starosta prezentoval pozvania partnerských samospráv.  

Ďalej informoval zastupiteľstvo, že uplatnil svoje sistačné právo, t.j. mechanizmus, 

ktorým pozastavil výkon uznesenia č. 3 ObZ 6/2019 zo dňa 12.12.2019,  v súlade 

s ustanovením  § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení. 

Starosta inicioval pracovnú poradu k prenájmu kultúrneho domu. 

 

10. Diskusia 

Do diskusie sa zapojil jeden z prítomných občanov a podporil prenájom kultúrneho 

domu, ktorým by sa zvýšili príjmy obce. 

 

11. Záver  

           Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného     

           zastupiteľstva.                                                  

 

                                                                                               

                                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Gabriela Fabulyová 

 

Eugen Bogyai 

Beňadik Bachmann 

---------------------------- 

overovatelia zápisnice 

 

 


