
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Made dňa 29.12.2020 

Predsedajúci: Mgr. Gabriel László, MBA – starosta obce 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prítomní poslanci: Beňadik Bachman, Gábor László, Eugen Bogyai, 

Overovatelia zápisnice: Beňadik Bachman, Gábor László 

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: Beňadik Bachman, Gábor László 
Za zapisovateľa starosta určil: Mgr. Gabrielu Fabulyovú 

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: počet poslancov: 5 

                     prítomní:             3 

                     za:                        3 

                     proti:                   0  

                     zdržal sa:            0 

                     nehlasoval:         0 

 

3. Správa o plnení uznesení – starosta oboznámil prítomných o plnení uznesení:  

 

a) Uznesenie č. 3 ObZ 5/2020 zo dňa  23. 10. 2020  

      Obecný úrad  na základe uznesenia žiadosť o finančú výpomoc podal  v       

      ustanovenej lehote  cez systém RISSAM. Peňažné prostriedky boli obci poskytnuté    

      a budú použité na výkon samosprávnej činnosti. 

 

b) Uznesenie č. 4 ObZ 5/2020, zo dňa 23.10.2020 

Obecný úrad objednal vypracovanie územného plánu, na základe predmetnej 

objednávky sa uskutočňuje prvá fáza spracovania územného plánu. 

 

c) Uznesenie č. 5 ObZ 5/2020, zo dňa 23.10.2020 

Dotačný projekt bol odovzdaný, prebieha ďalšia fáza. Starosta informoval 

zastupiteľstvo, že v lehote ustanovenej vo výzve na doplnenie žiadosti o dotáciu úrad 

nebude schopný doplniť túto v žiadanom rozsahu. 



     Zastupiteľstvo  správu o plnení uznesení zobralo na vedomie: 
     Hlasovanie: počet poslancov: 5 

                     prítomní:             3 

                     za:                        3 

                     proti:                   0  

                     zdržal sa:            0 

                     nehlasoval:         0 

 
4. Starosta obce referoval o činnosti orgánov samosprávy počas uplynulého obdobia.  

V správe uviedol dôsledky opatrení a nariadení v súvislosti so šírením pandémie 
COVID 19, ktoré ovplyvnili chod obce a obecného úradu. Obmedzenia samosprávy sa 
týkali predovšetkým  skrátenia úradných hodín, v úplnej absencii organizovania 
kultúrno-spoločenských akcií ( Mikulášska oslava, adventné oslavy) 
Informoval o novom projekte, v ktorom sa obec angažuje a to  ohľadne  vodozádržných 
opatrení v obci. Starosta ďalej referoval o stavbe: Odvádzanie a čistenie komunálnych 
odpadových vôd a rozšírenie verejného vodovodu obce Mad. Spoločnosť AVA- stav 
s.r.o. na základe reklamačného protokolu obce vykonala  opravné práce na  odstránenie 
reklamovaných vád. Na základe predmetných opráv zdokumentovaných 
fotodokumentáciou  spoločnosť žiada o pracovné stretnutie na prevzatie stavu. 
Starosta  informoval o zvýšených nákladoch pri nájomných bytoch vyvolaných 
hromadnou opravou a servisom plynových kotlov. Informoval aj o odovzdaní 
finančného daru pre dôchodcov. 
Mgr. Gabriela Fabulyová doplnila  správu starostu o informácie ohľadne 
prebiehajúceho sčítania domov, bytov a obyvateľov. Referovala o stave sčítania domov 
a bytov a informovala o úlohách obce  v súvislosti  s realizáciou sčítania obyvateľov. 

            Zastupiteľstvo  správu o činnosti samosprávnych orgánov obce zobralo na vedomie: 
Hlasovanie: počet poslancov: 5 

                     prítomní:             3 

                     za:                        3 

                     proti:                   0  

                     zdržal sa:            0 

                     nehlasoval:         0 

5. Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpelácie a informácie  v zmysle § 25 
ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov nevyužil žiaden z prítomných poslancov. 

 

6. V ďalšom bode Mgr. Gabriela Fabulyová oboznámila prítomných s rozpočtovými 
opatreniami  v súlade  s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. v 
znení neskorších zmien a doplnkov a  to presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu na rok 2020. Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie 
schválilo.  

 



            Hlasovanie:              počet poslancov:  5 
                                 prítomní:             3 

                                 za:                        3 

                                proti:                    0  

                               zdržal sa:              0 

                              nehlasoval:            0 

7. V zmysle ustanovenia §18f  ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 hlavný kontrolór obce  
vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce  pred jeho schválením v 
obecnom zastupiteľstve. Hlavná kontrolórka obce Bc. Ildikó Bugárová oboznámila 
zastupiteľstvo so svojím stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na  roky 2021-2023.  
Skonštatovala, že návrh rozpočtu obce Mad na rok 2021 je spracovný v súlade s §4 ods. 
6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s čl. 9 . ods. 1 ústavného 
zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovnia zákona č. 
582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  v znení 
neskorších predpisov, zákonja č. 412/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p. a ostatné 
súvisiace právne normy. Ďalej uviedla, že návrh rozpočtu obce na rok 2021 bol 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniam a interným predpismi obce.  
Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu po prerokovaní všetkých 
pripomienok a pozmeňujúcich návrhov predložený návrh rozpočtu na rok 2021 bez 
programovej štruktúry schváliť a následne návrh viacročného rozpčtu obce na roky 
2022-2023 zobrať na vedomie. 
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavnej kontrolórky zobralo na vedomie: 

            Hlasovanie:              počet poslancov   5 
                                prítomní:              3 

                                za:                         3 

                                proti:                    0  

                               zdržal sa:              0 

                               nehlasoval:           0 

 

8. Následne  zastupiteľstvo pristúpilo k rokovaniu o rozpočte obce na rok 2021. Mgr. 
Gabriela Fabulyová informovala o najvýznamnejších položkách rozpočtu, a to o objeme 
podielových daní, miestnych daní, ktoré ovplyvňujú príjmovú časť rozpočtu 
a o výdajoch (mzdové, opatrovateľská služba) ktoré sú významnými faktormi 
výdavkovej časti rozpočtu. K rozpočtu obce mal jednu pripomienku poslanec a zástupca 
starostu obce Eugen Bogyai, a to k vplyvu vyradenia ZŠ a MŠ na výdavkovú časť 
rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo: 

a) schválilo rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2021 

Hlasovanie:  počet poslancov   5 
                     prítomní:             3 

                     za:                        3 

                     proti:                   0  

                                            zdržal sa:             0 



                           nehlasoval:         0 

                                             

b) zobralo na vedomie rozpočet na rok 2022 a 2023 bez programovej štruktúry 

            

                        Hlasovanie:              počet poslancov   5 
                                             prítomní:             3 

                                             za:                        3 

                                             proti:                   0  

                                             zdržal sa:            0 

                                             nehlasoval:         0 

 
9. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do 

výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá môže byť vyplácaná za určité 
dlhšie obdobie alebo za každý mesiac. V súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu hlavnej 
kontrolórke vo výške 629,10 EUR ( funkčný plat HK za rok 2020 : 349,5 EUR, 30% 
z mesačného  platu je : 104,85 EUR. Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu HK 
v plnej výške  na 6 mesiacov, t.j. 104,85 x 6 = 629,10 EUR) 

            Hlasovanie:   počet poslancov   5 
                      prítomní:              3 

                      za:                         3 

                      proti:                    0  

                      zdržal sa:             0 

                      nehlasoval:          0 

 

10. V rámci majetkovo-právnych operácií obecné zastupiteľstvo rokovalo: 

a)  o znaleckom posudku, ktorý vypracoval Ing.  František Dudek, na stanovenie 
všeobecnej hodnoty pozemkov v intraviláne obce parc. č. 114, 270/2, vedené na 
LV č. 557, v kat. území Mad, obec Mad, za účelom zamýšľaného prevodu 
pozemkov. Na základe prezentovaného materiálu obecné zastupiteľstvo 
predmetný znalecký posudok zobralo na vedomie a návrh uznesenia žiadalo 
doplniť údajmi o výmere pozemku a druhu pozemku ako aj o formu prevodu 
majetku obce. 

                  Hlasovanie:   počet poslancov   5 
                      prítomní:              3 

                      za:                         3 

                     proti:                     0  

                     zdržal sa:              0 

                     nehlasoval:           0 

 

b) O zriadení vecného bremena na uloženie, údržbu a opravu inžinierskych sietí  a na 
zhotovenie prístupovej cesty na pozemkoch vedených v registri C-KN Okresného 
úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, k. ú. Mad, obec Mad na LV č. 167 parc. 



č. 88 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 915 m2  a parc. 89/1 
– druh pozemku záhrada vo výmere 1038m2 v spoluvlastníckom podiele obce ¾ 
pre žiadateľa Tibor Domonkos, trvale bytom 930 14 Mad č. 66. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena zároveň žiadalo doplniť návrh 
uznesenia nasledovne: vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne na dobu určitú do 
31.12.2021 in rem, pričom všetky náklady súvisiace so zriadením vecného 
bremena znáša oprávnený z vecného bremena (žiadateľ). 

Hlasovanie:   počet poslancov   5 
                            prítomní:              3 

                      za:                         3 

                                        proti:                    0  

                   zdržal sa:              0 

                   nehlasoval:           0 

 

11. Diskusia – do diskusie sa žiaden z prítomných neprihlásil. 

12. Starosta obce na záver všetkým poprial  šťastný nový rok a uzavrel zasadnutie.  
 
 
 

 
                                                                                      ................................................. 
                                                                                          Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
Zapísala: Gabriela Fabulyová      ....................................... 
 
 
 
 
Beňadik Bachman   ............................................ 
 
Gábor Lászlól         .............................................. 
 
--------------------------------------------------------- 
overovatelia zápisnice 
 
 

 

 


