
OBEC MAD
930 14 Mad, č. 200

Zápisnica
Z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Made, dňa 24.06. 2020

Predsedajúci: Mgr. Gabriel László, MBA - starosta obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Eugen Bogyai, Edita Bartalosová
Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Fabulyová

1. Zahájenie

Starosta obce privítal prítomných, skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní sú
5 poslanci obecného zastupiteľstva.

a) la overovateľov zápisnice boli schválení: Eugen Bogyai, Edita Bartalosová

la 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 O

c) Starosta žiadal zastupiteľstvo o doplnenie uznesenia Č. 6 a to o stanovisko k územnému plánu
obce Padáň a Vrakúň.Zmenu programu podľa návrhu starostu obecné zastupiteľstvo schválilo
hlasovaním: za 5- proti: 0- zdržal sa:O.

d) Poslanec Július Bartalos navrhol zmenu programu rokovania zastupiteľstva nasledovne: zrušiť
bod 9. a, b, c, d, ktorých predmetom je ukončenie výchovnej a vzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ
a školských zariadeni. Tento návrh obecné zastupiteľstvo neschválilo, hlasovanie: 1 - 4 - O.

2. Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov
Ďalším bodom programu bola správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov. Starosta obce vo
svojej správe informoval poslancov a prítomných predovšetkým o obmedzeniach a opatreniach
súvisiacich s pandémiou korona vírusu v oblasti civilnej ochrany.

• Starosta referoval o obmedzeniach pri výkone činnosti obecného úradu a školských zariadení,
o zavedení práce online, home office vyučovaní, zníženie úväzku v súlade s nariadeniami,
pričom učiteľka MŠ Mgr. Adél Csicsayová - napomáhala pri administratívnych činnostiach,
nepedagogické zamestnankyne výkonávali upratovacie, a bežné udržiavacie práce, údržbu
verejnej zelene v celej dedine.

Obec priebežne zabezpečila ochranné prostriedky - rúška a dezinfekciu na celom území obce.
Dezinfekcia prebiehala aj na verejnom priestranstve ako aj v obytných domoch. Všetky opatrenia
krízového štábu boli zverejnené na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce a zároveň boli vyhlásené
aj v obecnom rozhlase. Obec zabezpečovala aj pomoc seniorom, a to zriadením linky pomoci.
Zodpovednou osobou bol László Gábor ml.. Predmetnú linku pomoci nikto nevyužil. Starosta poukázal



na hrozbu druhej vlny pandérnie, preto sa naďalej budú dodržiavať opatrenia napríklad aj upravenými
stránkovýrni hodinami na obecnom úrade.

• Starosta informovalo projekte zberného dvora, ktorý finišuje, a spoločnosť KO-MONT Mad
s.r.o. koncom mája dokončila stavebné práce a boli zabezpečené aj zberné kontajnery.
Momentálne prebieha vyúčtovanie projektu - obec podala žiadosť o platbu a zahájil sa proces
kolaudácie objektu. Po vyúčtovaní. kontrole, a kolaudácii sa začne proces vybavovania
povolení. Zároveľí prebiehajú aj konzultácie so zbernou spoločnosťou a s OZV, s ohľadom na
potrebu zvyšovania miery vytriedenosti odpadu, ktorá významnou mierou ovplyvľíuje výšku
poplatku za komunálny odpad.

• V ďalšom starosta referoval o inštalovaní solárnych lámp verejného osvetlenia v súlade
s uznesením obecného zastupiteľstva. Svetelné telesá sú vybavené pohybovým senzorom.

• Žiar obec zasiah la silná búrka a prietrž mračien spôsobil enormné množstvo vody, ktorá
zaplavila rozsiahle územia obce. Starosta vyhlásil havarijný stav 3. stupňa, o čom informoval
aj Okresný úrad oddelenie civilnej ochrany. Pri odstraňovaní škôd a odčerpávaní vody
napomáhali občania ale aj členovia dobrovoľného hasičského zboru. Mimoriadny stav bol
nasledujúci deň o 9.00 hod. ukončený.

• Starosta zosurnarizoval dotačné projekty obce:
Zberný dvor - projekt výstavby finišuje, ešte sa vybavuje projekt zameraný na zabezpečenie
strojov a obslužných zariadení.
Zateplenie kultúrneho domu je ukončené vyúčtované, žiar druhá etapa - rekonštrukcia strešnej
konštrukcie sa neuskutoční.
Budova pri obecnom úrade - obec bola úspešná v dotačnorn projekte, ale finančné prostriedky
získané v tejto dotácii postačujú len na opravu strešnej konštrukcie, nie na obnovu celej budovy.
Obec bola úspešná v dotačných projektoch v kultúrnej oblasti: na usporiadanie kultúrneho
podujatia Nagymadi Bicsaknap - získala dotáciu 1.500 EUR. s výškou spolufinancovania 75
EUR ako aj dotáciu Europe for Citizen 6l5559-CITIZ-I-20 19-2-SK-CITIZ- TT vo výške
25.000 EUR.

• Starosta obce ďalej informoval o ďalšej významnej úlohe obce a to sčítanie budov, domov
a rudu. Poukázal aj na nepriaznivú prognózu vývoja výnosu podielových daní poukazovaných
samospráve.

• Starosta sa poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri záchranných prácach ako aj počas pandémie
a skrášľovaní obce.

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 využil poslanec
J. Bartalos sa informoval ohľadne predaja nehnuteľnosti - pozemkov pre T. Kásu. Zároveň varoval
pred individuálnou bytovou výstavbou. ktorá podľa jeho názoru finančne zaťažuje obec (neplatenie daní
a poplatkov a pod.)
Starosta reagoval na interpeláciu, a vysvetlil, že predmetné pozemky boli rnenovanérnu predané
s cieľom individuálnej bytovej výstavby. ktorou sa vo významnej miere podieľa na plnení samosprávnej
činnosti obce pri rozvoji bývania.



Hlavná kontrolórka potvrdila súlad postupu obce pri predaji s príslušnými právnymi predpismi. t. j. Že
zámer prevodu bol zverejnený v zmy sie zákona.
Poslanec a zástupca primátora E. Bogyai vyjadril svoj názor k výstavbe rodinných domov. obhajuje túto
činnosť, ktorá podľa jeho názoru prispieva k rozvoju a vývoju obce.
Poslankyňa obecného zastupiteľstva Edita Bartalosová tiež vyjadrila názor, že je vhodné, výhodné a
dobré, že sa uskutočnila výstavby dvojdomu \ réžii T. Kásu.

-l. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupitel'stva

Hlavná kontrolórka referovala o plnení uznesení obecného zastupiteľstva:
• Uznesenie č. 6 ObZ 2/2020, písm. a) a b) zo dňa 09.03.2020 - splnené

Preklenovací úver - bol pre samosprávu poskytnutý.
• Uznesenie Č. 8 ObZ 1/2020 zo dňa 23.01.2020 - zámer predaja majetku obce, ako prípad hodný

osobitného zreteľa: pozemok vedený na LV č. 557, parc. Č. 270/2 - druh pozemku ostatná
plocha vo výmere 745 m~ a pozemok vedený na LV Č. 557, parc. Č. 114 - druh pozemku záhrada
vo výmere 396 m' - priebežne riešené

• Uznesenie Č. 8 ObZ 2/2020 zo dňa 09.03.2020 - pozastavený výkon uznesenia
Správu o plnení uznesení obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 4-1-0.

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Mgr. Gabriela Fabulyová informovala o povinnosti obce vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
ustanovuje práva a povinnosti orgánov Obce Mad, vymedzuje pojmy, povinnosti právnických a
fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pri
ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, na území a určuje výšku a spôsob platenia
poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. HK vyjadrila súhlasné stanovisko
s predmetným VZN upozornila na chybu v číslovaní VZN.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predmetné VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia: 5-0-0

6. Majetkovo-právne operácie

V rámci tohto bodu programu rokovania starosta obce oboznámil zastupiteľstvo:
a) s úpravami resp.s vypracovaním územného plánu obce Povod a, Padáň a Vrakúň. Uviedol.

že povinnosť vypracovať územný plán obce má samospráva, s viac ako 2000 obyvateľmi.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predmetné strategické dokumenty bez výhrad
a bez pripomienok. Hlasovanie 5-0-0.

b) so žiadosťou spoločnosti KO-MONT Mad s.r.o .. Presso o odpustenie úhrady nájmu za
mesiac apríl 2020. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že v predmetnej záležitosti má obec
postupovať podľa schémy MH SR pri poskytnutí dotácie na nájomnom a zároveň schválilo
50% na obdobie počas ktorého bola prevádzka zatvorená. Hlasovanie: 5-0-0

7. Voľné návrhy
Predmetom tohto bodu bol návrh na:

• ukončenie výchovy a vzdelávania v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
v Made (ďalej len .zs s VJM). prevádzky Školského klubu detí a stravovania žiakov vo
Výdajnej školskej jedálni pri ZŠ s VJM k 31.08.2020.



• predloženie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradení
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Školského klubu detí a Výdaj nej
školskej jedálne pri ZŠ s VJM zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2020

Starosta uviedol argumenty zdôvodňujúce predloženie tohto návrhu. Zriaďovateľ pristupuje k
ukončeníu vzdelávania výchovy na ZŠ s VJM a v Materskej škole s VJM predovšetkým z
dôvodu racionalizačných opatrení, nakoľko v uvedených školských zaríadeniach je trvalo nízky
počet žiakov a neudržateľne vysoké náklady na ich prevádzku. Potreba racionalizácie rezonuje
v obci už dlhodobo. Dôvodom predloženia návrhu na vyradenie školy a materskej školy zo siete
škôl sú ekonomické argumenty, skutočnosť permanentného znižovania počtu žiakov ako aj
nepriaznivá prognóza ďalšieho demografického vývoja. Znižovanie počtu žiakov, respektíve
ich odliv do škôl v školskom obvode okresného mesta Dunajská Streda spôsobuje zníženie
ročných normativ, čo zaťažuje obecný rozpočet, z ktorého je zriaďovateľ nútený dofinancovať
prevádzku škôl a školských zariadení.
K predmetnérnu návrhu sa rozvinula diskusia, v ktorej boli argumenty za zachovanie aj za
ukončenie činnosti školy a materskej školy. Poslanec Július Bartalos argumentoval za
zachovanie oboch inštitúcií a podal návrh pozmeňujúceho uznesenia - zachovať ZŠ a MŠ na
školský rok 2020/2021, následne zistiť vývoj počtu žiakov a detí resp. finančných prostriedkov
potrebných na zabezpečenie činností ZŠ a MŠ až po tejto analýze, v prípade negatívneho
vývoja ukončiť výchovu a vzdelávanie v ZŠ.
O tomto pozrneňujúcom návrhu hlasovalo zastupiteľstvo nasledovne: 1-0-4, t. j. neschválilo
pozmeňujúci návrh,

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na ukončenie výchovy a vzdelávania v Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským v Made (ďalej len "ZŠ sVJM), prevádzky Školského klubu
detí a stravovania žiakov vo Výdajnej školskej jedálni pri ZŠ s VJM k 31.08.2020. Hlasovanie:
3-1-1.
Poslanec J. Bartalos vyjadril svoju nespokojnosť s postojom poslancov a s návrhom na ukončenie
činnosti ZŠ a MŠ následne opustil miestnosť. Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo,
prítomní boli 4 poslanci.
Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľke ZŠ s VJM úlohu zabezpečiť so zriaďovateľom
organizačné, ekonomické, technické a právne úkony súvisiace so zrušením ZŠ a školských
zariadení pri ZŠ sVJM. Hlasovanie: 4-0-0.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR o vyradení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským
k 31.08.2020. Hlasovanie: 3-0-1 zároveň uložilo zriaďovateľovi zabezpečiť organizačné,
ekonomické, technické a právne úkony súvisiace so zrušením MŠ.

V rámci voľných návrhov obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
• poskytnutie dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 1.500 EUR na

podporu projektu Nagymadi Bicsaknap.(Spolufinancovanie 75 EUR), zároveň poverilo starostu
obce s vykonaním úkonov súvisiacich s uskutočnením úspešného projektu

• poskytnutie dotácie Europe for Citizen 615559-CITIZ-I-2019-2-SK-CITIZ-TT vo výške
25.000 EUR na podporu projektu Nagyrnadi Bicsaknap, zároveň poverilo starostu obce
s vykonaním úkonov súvisiacich s uskutočnením úspešného projektu

• nový termín uskutočnenia projektu Nagymadi táncház dňa 27.09.2020 a zároveň poverilo
starostu obce s vykonaním úkonov súvisiacich s uskutočnením úspešného projektu.



8. Diskusia

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. Slovo starosta udelil prítomnej
verejnosti. Riaditeľka ZŠ sa informovala o administratívno-technickom postupe ukončenia
činnosti školy. Všetky úkony budú vykonané v súlade s príslušnými predpismi, usmerneniami,
metodikou.

9. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného
zastupitel'stva.
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/r: Mgr. Gabriel László, MBA
starosta obce Mad

Zapísala: Mgr. Gabriela ~ulyová

overovatelia zápisnice


