
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Made dňa 23.10.2020 

 

Predsedajúci: Mgr. Gabriel László, MBA – starosta obce 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prítomní poslanci: 3 

Overovatelia zápisnice: Beňadik Bachman, Eugen Bogyai 

Zapisovateľ: Gábor László 

1. Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných, skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, 
prítomní sú 3 poslanci obecného zastupiteľstva. 
Z overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schválilo: Beňadika Bachmana a  Eugena 
Bogyaiho 
Za zapisovateľa starosta určil Gábora László. 

2. Schválenie programu 

Starosta oboznámil prítomných s navrhnutým programom zasadnutia a následne sa 
pristúpilo k schváleniu návrhu programu. Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu 
programu (uvedený v pozvánke) podľa § 12  ods. 4 zákona š. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. 
Hlasovanie: prítomní:     3 
                    za:                  3 
                    proti:             0  
                    zdržal sa:      0 

 
3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z dôvodu výpadku 

podielových daní – starosta prezentoval možnosť obce podať žiadosť o poskytnutie 
návratnej finančnej výpomoci a zároveň informoval o podmienkach poskytnutia 
výpomoci:  
-  finančnú výpomoc poskytuje MF SR 
- výška poskytnutej finančnej výpomoci: 9.422 EUR 
- termín podania žiadosti je 31.10.2020 
- doba splácania: ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 
2024 a posledná splátka v roku 2027 
 
Hlasovanie: prítomní:     3 
                    za:                  3 
                    proti:             0  
                    zdržal sa:      0 

 



 

4. Zámer vypracovania územného plánu obce 

V zmysle ustanovenia § 11 Zákona o územnom plánovaní mestá a obce s viac ako 2 000 
obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný 
plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu 
novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.  

S ohľadom na koncepčné plány rozvoja obce by bolo vhodné vypracovať územný plán 
obce Mad. Tento zámer prezentoval starosta obecnému zastupiteľstvu. Zároveň 
poukázal na možnosť využitia dotácia v zmysle výnosu Ministerstva výstavby a 
regionálneho rozvoja SR. V zmysle tohto výnosu je možné poskytnúť dotáciu vo výške 
80% oprávnených nákladov. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vypracovania územného plánu obce Mad 
nasledovne: 

Hlasovanie: prítomní:     3 
                    za:                  3 
                    proti:             0  
                    zdržal sa:      0 
 

5. V súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia obecné zastupiteľstvo 

schválilo zmenu uznesenia č. 6 1.Z, bod 5 zo dňa 12.02.2019 nasledovne:  

„Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Odvádzanie dažďových 

vôd z  časti zastavaného územia – Mad”  realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zníženie rizika povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy;  

            Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu          

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutí  a pomoci vo výške 10.787,08 EUR, slovom 

Desaťtisícsedemstoosemdesiatsedem eur a osem centov. 

            Kód výzvy č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62 - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 

krajine, Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním 

na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a 

negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

Hlasovanie: prítomní:     3 
                     za:                  3 
                     proti:             0  
                     zdržal sa:      0 

 



6. Voľné návrhy  v rámci tohto bodu neboli podané žiadne návrhy 
 

7. Diskusia  
V rámci diskusie starosta referoval o úlohách obce vyplývajúce z plošného testovania  
COVID 19. Poslanci sa podrobne informovali o podmienkach a priebehu testovania. 
Okrem toho starosta informoval o úlohách samosprávy, ktoré je povinná zabezpečiť 
napriek  limitovaným finančným možnostiam obce. 
 

8. Záver 
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
  
 
 
                                                                                      ................................................. 
                                                                                          Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
Zapísal: Gábor László ........................................ 
 
 
 
Beňadik Bachman   ............................................ 
 
Eugen Bogyai        .............................................. 
 
--------------------------------------------------------- 
overovatelia zápisnice 
 
 

 


