
OBEC MAD 
930 14  Mad, č. 200 

 

Z á p i s n i c a 

Z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Made, dňa 09.03. 2020 

 

Predsedajúci:    Mgr. Gabriel László – starosta obce 

Prítomní:          podľa prezenčnej listiny 

Overovatelia zápisnice:    Bachman Bence,  Bartalos Július  

Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Fabulyová 

 

1. Zahájenie 

 

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

prítomní sú 4 poslanci obecného zastupiteľstva.  

 

a) Za overovateľov zápisnice boli schválení :  Beňadik Bachman a Július Bartalos 

 

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:   4-0-0 

                                      

2.  Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov 

Starosta obce vo svojej správe informoval poslancov a prítomných  o nasledovných činnostiach 

orgánov samospráva: 

 na úvod podal hlásenie o plnení uznesení . V prípade majetkovoprávnych operácií  Mgr. 

Gabriela Fabulyová doplnila, že predmetné uznesenia sú priebežne plnené, čaká sa na 

výsledok vkladového konania Katastrálneho odboru Okresného úradu Dunajská Streda 

 informoval o uzatvorení Zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-003283 o poskytnutí dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom  rozpočtu MV SR  na vybudovanie skladu a garáže 

hasičskej techniky v obci Mad 

 referoval o povinnosti obce vyplývajúcej z ustanovení zákona č. 305/2013 Z.z. o e-

Gouvernmente a to vydávať úradné listy a rozhodnutia výlučne elektronicky. V prípade, 

ak adresát nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, orgán verejnej moci 

(OVM) je povinný vyhotoviť listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, 

ktorý následne doručí adresátovi prostredníctvom pošty. Zabezpečenie uvedeného 

procesu  sa uskutoční využitím modulu Interného CÚD v systéme IISMIS, ktorý 

zabezpečí jednoduchí a efektívne vytváranie listinných rovnopisov, tlač obálok 

a podacích listov. 

Ďalšou povinnosťou v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 Z.z.  o e-Gouvernmente sú 

(OMV) povinné zverejňovať elektronické úradné dokumenty na centrálnej úradnej 



tabuli CUET. Aj túto povinnosť zabezpečí úrad prostredníctvom systému IIS MIS, ktorý 

umožňuje zverejňovanie úradných dokumentov zaevidovaných v registratúre na CUET 

automatizovane integráciou systému IIS MIS. 

 Informoval o rokovaniach ohľadne nových povinností pri separovaní odpadu, 

o nevyhnutnosti zvýšenia podielu selektovaných zložiek komunálneho odpadu 

a znižovaní  zmesového komunálneho odpadu aj s ohľadom na  dotačný projekt 

zberného dvora. Miera vytriedenia v obci Mad je 11%, čo je podpriemer v podmienkach 

SR. 

 Referoval o výsledkoch parlamentných volieb - účasť viac ako 60 %  

 Upozornil na hrozbu šíriaceho sa vírusu COVID 19 

O správe starostu obce hlasovalo zastupiteľstvo a zobralo na vedomie: 4-0-0 

 

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 využil jeden  z prítomných poslancov J. Bartalos sa informoval ohľadne možnosti 

zavedenia verejného osvetlenia k novostavbe domu. 

Starosta obce  ohľadne tejto požiadavky uviedol, že menovaný si bol vedomý, že svoj rodinný 

dom stavia na území, pozemku bez inžinierskych sietí, bez prístupovej miestnej komunikácie a 

bez verejného osvetlenia, ale s jeho spoluúčasťou je možné zabezpečiť verejné osvetlenie aj 

v danom prípade. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

Hlavná kontrolórka žiadala predloženie zápisnice a uznesení na zabezpečenie výkonu kontroly 

uznesení obecného zastupiteľstva. 

 

5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

Hlavná kontrolórka obce prezentovala Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Mad za rok 2019, vypracovanú v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. 

O správe hlavnej kontrolórky hlasovalo obecné zastupiteľstvo a zobralo na vedomie: 4-0-0 

 

6. Preklenovací úver 

 

Starosta obce prezentoval finančnú situáciu obce a oboznámil zastupiteľstvo so zámerom 

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. 

Zároveň obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce na zabezpečenie všetkých 

administratívnych úkonov súvisiacich a potrebných na vybavenie úveru. 

Hlasovanie: 4-0-0 

 

7. Voľné návrhy 

 

a) V rámci tohto bodu na základe poslaneckého návrhu bolo zrušené uznesenie 

obecného zastupiteľstva č. č. – 1.Z – bod 9 a zo dňa 12.02.2019 

Hlasovanie: 4-0-0 

b) Za účelom zefektívnenia vyučovacieho procesu ako aj s cieľom zníženia 

nákladovosti prevádzky vzdelávacích inštitúcie bol predložený návrh na  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: 4-0-0 

 

c)  Ďalším bodom v rámci voľných návrhov bola žiadosť Mariany Kardošovej, 

nájomníčky obecného nájomného bytu č. 225/8, ktorá žiada o schválenie – 

stavebných úprav v nájomnom byte a to: 

- výmena vchodových a vnútorných dverí a zárubne 

- zväčšenie izby vytvorenej zo sadrokartónu 

- výmena parkiet v obývacej izbe a v novovytvorenej miestnosti 



- výmena kuchynskej linky a keramickej dlažby v kuchyni 

- výmena  kuchynských spotrebičov- kombinovaného sporáka a digestora na      

   energeticky úspornejšie spotrebiče. 

  Nájomca sa zaväzuje všetky úkony vykonať na vlastné náklady bez nároku na    finančnú 

náhradu od prenajímateľa. Finančné nároky si neuplatní ani po skončení nájomného vzťahu 

Poslanci rozhodli, že preveria opodstatnenosť a spôsob  výkonu rekonštrukčných prác 

a v prípade, že  tie nebudú ohrozovať statiku bytového domu tak  o nich  budú rokovať na 

najbližšom  zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

8. Diskusia 

V rámci  diskusie  bola prezentovaná otázka  riešenia parkovania pri nájomných bytoch. Počet 

vyznačených parkovísk sa javí ako nedostatočný, je potrebné zabezpečiť efektívny parkovací 

systém, napríklad presným označením jednotlivých parkovacích miest. 

 

9. Záver  

  Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného     

  zastupiteľstva.                                                  

 

                                                                                               

                                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

Zapísala: Mgr. Gabriela Fabulyová 

 

Beňadik Bachman 

Július Bartalos 

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

overovatelia zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


