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OBEC MAD 

930 14  Mad, č. 200 

 

Z á p i s n i c a 

zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Made, dňa 10.08.2020 

Predsedajúci:    Mgr. Gabriel László, MBA – starosta obce 

Prítomní:          podľa prezenčnej listiny 

Prítomní poslanci: 5 

Overovatelia zápisnice:  Július Bartalos, Beňadik Bachman 

Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Fabulyová 

 

1. Zahájenie 

 

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

prítomní sú 5 poslanci obecného zastupiteľstva.  

 

Za overovateľov zápisnice boli schválení :  Július Bartalos, Beňadik Bachman 

 

Za zapisovateľa starosta určil: Mgr. Gabrielu Fabulyovú 

 

Starosta oboznámil prítomných s navrhnutým programom zasadnutia a náslsedne sa pristúpilo 

k schváleniu návrhu programu.   Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu programu 

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

hlasovanie: za                5 (Bogyai, Bartalos, Bartalosová, Bachman, László) 

                         proti             0 

                               zdržal sa       0 

 

2. Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov 

Po schválení programu starosta predniesol svoju správu o činnosti orgánov samosprávy. V 

správe referoval o úkonoch vykonaných v súvislosti s projektom zberného dvora – 

zabezpečenie stanovísk od posudzujúcich inštitúcií. Tieto stanoviská sú potrebné na vybavenie 

povolení na prevádzku zberného dvora. Priebežne sa rieši aj problematika prevádzkovania tohto 

zariadenia  komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, t. j. možnosť dať zariadenie 
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do užívania tretej osobe, čo je v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. OPKZP·POl·SCl11·2017·33/13 možné len so súhlasom poskytovateľa 

finančného príspevku, t. j. Ministerstva ŽP SR v zastúpení Slovenská agentúra životného 

prostredia. 

Starosta referoval o ďalších dotačných projektoch obce: 

 Projekt  – oprava strešnej konštrukcie budovy za budovou obecného úradu. Obci na 

predmetnú akciu poskytlo finančný príspevok Ministerstvo vnútra vo výške: 9239,81 

EUR – oprava strešnej konštrukcie sa aktuálne vykonáva 

 Projekt odvádzania dažďových vôd – prebieha druhé kolo posudzovania (obec v prvom 

kole nebola úspešná) Lehota na podanie žiadostí je do 30.08.2020 

 Projekt UPSVAR – DOHODA číslo 20/04/054/91o zabezpečení podmienok 

vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby a o poskytnutí 

príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovol'níckej služby právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe 

 Projekt opatrovateľskej služby – Implementačná agentúra vykonala finančnú kontrolu 

– kontrola zúčtovania zálohovej platby, ktorá  bola ukončená dňa a v zmysle správy 

z kontroly bola žiadosť akceptovaná a úhrada deklarovaných výdavkov schválená. 

 Okrem uvedených dotácií sa obec zapojila aj do menších projektov zameraných na 

zmiernenie dopadu COVID19. 

Ďalej starosta referoval o udržiavacích prácach a úpravách verejného priestranstva v obci. 

V súvislosti s tým uviedol, že pri budove obecného úradu bola vykopaná studňa, voda 

z ktorej sa bude používať na polievanie trávnika aj s ohľadom na úsporné opatrenia. 

Starosta informoval o priebehu sčítania domov a budov v obci ako aj o súhlasných 

stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor školstva a Štátnej školskej inšpekcie, kancelárie 

hlavného školského inšpektora k vyradeniu ZŠ a MŠ zo siete škôl a školských zariadení. 

Správu starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obecné zastupiteľstvo zobralo na 

vedomie. 

 

3. Interpelácie 

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 
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predpisov využil poslanec J. Bartalos, ktorý sa  informoval o nákladoch na energie na školské 

a predškolské zariadenia. Mgr. Gabriela Fabulyová poskytne poslancovi informácie 

z konkrétnych faktúr na obecnom úrade. Ďalej sa  poslanec informoval ohľadne výšky PHM  

uvádzanej v polročnej účtovnej uzávierke, účtovanej na školské a predškolské zariadenia. Mgr. 

Gabriela Fabulyová vysvetlila, že predmetná  účtová položka obsahuje aj PHM zamestnankyne 

zabezpečujúcej prevoz stravy detí a žiakov vlastným osobným motorovým vozidlom. 

Poslanec J. Bartalos sa ďalej informoval ohľadne ukladania odpadu v katastri obce, či je toto 

ukladanie v súlade s príslušnými predpismi, resp. kto povolil uloženie odpadu. Žiadal 

zdôvodniť opodstatnenosť, hospodárnosť a efektívnosť predaja obecného pozemku pre T. Kásu na 

individuálnu bytovú výstavbu, pričom poukázal aj na negatívne dopady takejto výstavby: zvýšenie 

množstva odpadov, neplatenie poplatku za KO, nakoľko sa obyvatelia neprihlásia na trvalý pobyt v obci. 

Odpoveď a odôvodnenie, ktoré poskytol starosta obce neboli pre poslanca úplné. 

 

4. Správa o plnení uznesení 

V ďalšom bode programu starosta referoval o plnení uznesení obecného zastupiteľstva: 

 Uznesenie č. 6ObZ3/2020, zo dňa 24.06.2020 bod1 písm. c)  - žiadosť spoločnosti KO-

MONT Mad s.r.o.  o odpustenie úhrady nájmu – postup podľa schémy MH SR pri 

poskytnutí dotácie je priebežne riešené – lehota do 30.11.2020 

 Uznesenie č. 8 ObZ 3/2020, zo dňa 24.06.2020 – ukončenie výchovy a vzdelávania v ZŠ 

VJM – žiadosti o stanovisko na Okresný úrad Trnava – odbor školstva a na Štátnu 

školskú inšpekciu boli zaslané a obci boli doručené predmetné stanoviská. Obec zaslala 

žiadosť na MŠVVŠ SR o vyradenie ZŠ zo siete škôl a školských zariadení. Do lehoty 

konania zasadnutia obecného zastupiteľstva obci nebolo zaslané stanovisko 

ministerstva. 

  Uznesenie č. 9 ObZ 3/2020, zo dňa 24.06.2020 – ukončenie výchovy a vzdelávania 

v MŠ VJM – žiadosti o stanovisko na Okresný úrad Trnava – odbor školstva a na Štátnu 

školskú inšpekciu boli zaslané a obci boli doručené predmetné stanoviská. Obec zaslala 

žiadosť na MŠVVŠ SR o vyradenie MŠ zo siete škôl a školských zariadení. Do lehoty 

konania zasadnutia obecného zastupiteľstva obci nebolo zaslané stanovisko 

ministerstva. 

Obecné zastupiteľstvo  o predmetnej správe hlasovalo nasledovne: 

                                  za                4 (Bogyai, Bartalosová, Bachman, László) 

                         proti            0 

                               zdržal sa     1 (Bartalos) 
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5. Petícia 

 

V súvislosti s ukončením vzdelávania a výchovy v ZŠ a MŠ bola obci predložená petícia za 

neprerušené prevádzkovanie ZŠ s VJM v Made a MŠ s VJM v Made. Nakoľko predmetná 

petícia neobsahovala zákonom ustanovené náležitosti obec v zmysle zákona o petičnom práve 

vyzvala osobu, ktorá petíciu podala na odstránenie nedostatkov v lehote do 30 pracovných dní 

od doručenia výzvy. 

Petícia bola v požadovanom smere, rozsahu a v lehote doplnený, nedostatky boli odstránené.  

V zmysle citovaného zákona orgán, ktorému bola petícia doručená je povinný petíciu prijať 

a vybaviť ju. Keďže o ukončení vzdelávania a výchovy v školskom a predškolskom zariadení 

rozhodovalo obecné zastupiteľstvo, aj v prípade rozhodovania o petícii je príslušné 

zastupiteľstvo. 

K pôvodnému zneniu uznesenia: 

1. Obecné zastupiteľstvo v Made 

a) potvrdzuje – nepotvrdzuje uznesenie č. 8 ObZ 3/2020 zo dňa 24.06.2020, 

ktorým schválilo: 

 ukončenie výchovy a vzdelávania v Základnej škole s vyučovacím jazykom                   

maďarským v Made (ďalej len „ZŠ 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 Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ s VJM zo siete škôl a školských 

zariadení   k 31.08.2020. 

podal  poslanec Július Bartalos  pozmeňujúci návrh a to doplniť uznesenie nasledovným 

textom: „ po oboznámení sa s petíciou.“ 

Obecné zastupiteľstvo predmetný pozmeňujúci návrh schválilo: 

                               za                 5   (Bogyai,  Bartalos, Bartalosová, Bachman, László) 

                         proti            0 

                               zdržal sa     0  

Po doplnení návrhu uznesenia obecné zastupiteľstvo potvrdilo uznesenie č. 8 OZ 3/2020 zo dňa 

24.06.2020: 

                               za                 4   (Bogyai,  Bartalosová, Bachman, László) 

                         proti            1 (Bartalos) 

                               zdržal sa     0  
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2. Obecné zastupiteľstvo v Made 

 

b) potvrdzuje – nepotvrdzuje uznesenie  č. 9 ObZ 3/2020 zo dňa 24.06.2020, 

ktorým: 

 schválilo ukončenie výchovy a vzdelávania v Materskej škole s vyučovacím 

jazykom    

maďarským v Made k 31.08.2020 

 uložilo zriaďovateľovi zabezpečiť organizačné, ekonomické, technické 

a právne    úkony súvisiace so zrušením materskej školy k 31.08.2020. 

podal  poslanec Július Bartalos  pozmeňujúci návrh a to doplniť nasledovne: po oboznámení sa 

s petíciou. 

Obecné zastupiteľstvo predmetný návrh schválilo: 

         

                        za                 5   (Bogyai,  Bartalos, Bartalosová, Bachman, László) 

                        proti            0 

                         zdržal sa    0  

 

Po doplnení návrhu uznesenia obecné zastupiteľstvo potvrdilo uznesenie č. 9OZ 3/2020 zo dňa 

24.06.2020: 

                               za                4   (Bogyai,  Bartalosová, Bachman, László) 

                         proti            1 (Bartalos) 

                               zdržal sa     0  

 

Poslanec Július Bartalos argumentoval, že najprv sa malo vyžiadať stanovisko rád škôl až 

následne sa malo hlasovať o ukončení vzdelávania a výchovy v ZŠ a MŠ. Protiargumentom je 

skutočnosť, že postup obce nevytýkali inštitúcie, ktoré k predmetnému vyradeniu zo siete škôl 

a školských zariadení vydali súhlasné stanovisko. Ďalej poslanec upozornil, na počet osôb, 

ktoré podporili petíciu, ktorých vôľu by malo zastupiteľstvo akceptovať.  

Starosta vysvetľoval z akých dôvodov bolo nevyhnutné pristúpiť k ukončeniu výchovy 

a vzdelávania v ZŠ a MŠ. Žiadal v prípade, že niekto z prítomných má návrh ako predmetný 

problém vyriešiť, t.j. riešenie na zachovanie školy a škôlky, nech ho prednesie.  

 

6. Záverečný účet obce 

Predmetom rokovania obecného zastupiteľstva bolo aj rozpočtové hospodárenie obce za rok 

2019. Údaje o hospodárení obec v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy súhrnne spracovala v záverečnom účte obce. Záverečný účet obce bol overený  

nezávislým audítorom, ktorý  vypracoval správu pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo. 
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Hlavná kontrolórka obce vypracovala   stanovisko  k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

a prezentovala ho obecnému  zastupiteľstvu. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko HK k záverečnému účtu obce na vedomie: 

                               za                4   (Bogyai,  Bartalosová, Bachman, László) 

                         proti            0  

                               zdržal sa     1  (Bartalos) 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora  k záverečnému účtu 

za                 5   (Bogyai,  Bartalos, Bartalosová, Bachman, László) 

                  proti            0 

                   zdržal sa    0  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce Mad bez výhrad 

                               za                4   (Bogyai,  Bartalosová, Bachman, László) 

                         proti            1  (Bartalos) 

                               zdržal sa     0  

 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 

 

Hlavná kontrolórka obce Bc. Ildikó Bugárová prezentoval návrh plánu kontrolnej činnosti na 

II. polrok 2020, v rámci ktorej sa zameria na kontrolnú činnosť (pravidelné kontroly, ostatné 

kontroly), na činnosť prípravy a tvorby koncepčných a metodických materiálov a na výkon 

ostatnej činnosti HK. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh plánu kontrolnej činnosti a poverilo HK 

výkonom kontrol v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti: 

za                 5   (Bogyai,  Bartalos, Bartalosová, Bachman, László) 

                  proti            0 

                   zdržal sa    0  

 

 

 

8. Rozpočtové opatrenia 

 

Mgr. Gabriela Fabulyová predložila zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia v súlade 

s ustanovením §14 ods.2 písm. a) a c) zákona č 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien 

a doplnkov, ktorá uviedla že rozpočtové opatrenia sú navrhnuté na základe polročnej účtovej 

uzávierky. K predmetnému materiálu mala pripomienky hlavná kontrolórka obce, ktorá vytkla 
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predovšetkým nedodržanie lehoty na predloženie materiálu ( 3 dni pred rokovaním 

zastupiteľstva) čím nebol poskytnutý dostatočný priestor na preštudovanie materiálu. 

Obecné zastupiteľstvo predložené rozpočtové opatrenia neschválilo: 

za                  2   ( Bartalosová, László) 

                  proti             0 

                   zdržal sa      3  (Bogyai,  Bartalos, Bachman) 

 

 

9. Majetkovo-právne operácie 

V rámci tohto bodu programu bol predložený nasledovný návrh uznesenia: 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Made 

a) súhlasí s trvalým vyňatím  poľnohospodárskej pôdy  na nepoľnohospodárske účely 

a to pozemku par.č. 508/4 pre žiadateľa Kása Tibor, bytom Veľké Dvorníky, 

Kúpeľná 610/21 –  po diskusii stiahnuté z rokovania 

 

10. Voľné návrhy 

V rámci tohto bodu poslanec Július Bartalos upozornil, že obecný úrad je prakticky nedostupný 

pre verejnosť, nakoľko úradné hodiny sú výrazne skrátené, zároveň uviedol,  že starosta nemá 

stránkové hodiny a obyvatelia sa na neho nevedia obrátiť so svojimi problémami. 

Ďalej uviedol, že nová webová stránka obce je neprístupná. Starosta uviedol, že sa preverí čo 

spôsobuje problémy dostupnosti  stránky. 

Poslanec J. Bartalos žiadal, aby jednotlivé strany zápisnice a uznesení boli číslované a listy boli 

pevne spojené  zároveň žiada uvádzať hlasovanie jednotlivých poslancov menovite. 

Starosta informoval prítomných o žiadosti spoločnosti Valbek&Prodex, spol. s.r.o o vyjadrenie 

k preložke výtlačnej kanalizácie a vodovodného potrubia, ktorá súvisí s výstavbou stavby 

„Rýchlostná cesta R7 Mliečany – Dolný Bar.“ 

Ďalej referoval: 

 o možnosti nákupu motorového vozidla pre obec, ktoré by slúžilo ako 

služobné vozidlo 

 o pozvánke od partnerských samospráv 

 o posune termínu projektu Europe for citizen  na rok 2021 

V rámci tohto bodu bol návrh na zlúčenie projektu Nagymadi táncház (27.09.2020) s projektom 

Deň madianskeho nožíka, na ktorý obec získala dotáciu 1.500 EUR. 

O predmetných návrhoch obecné zastupiteľstvo nehlasovalo. 
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11. Diskusia 

Do diskusie sa žiaden prítomných nezapojil. 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                        starosta obce Mad 

Zapísala: Mgr. Gabriela Fabulyová 

 

 

Július Bartalos 

Beňadik Bachman 

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

overovatelia zápisnice 

 

 


