
Z á p i s n i c a 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Made dňa 12.02.2021 

 

Predsedajúci: Mgr. Gabriel László, MBA – starosta obce 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Overovatelia zápisnice:  

Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Fabulyová 

1. Otvorenie 
Starosta obce privítal prítomných, skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, 
prítomní sú 3 poslanci obecného zastupiteľstva. 
Za overovateľov zápisnice zastupiteľstvo schválilo poslancov: Beňadika Bachmana a 
Eugena Bogyaiho 
 
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. 5 zákona š. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení: 
Hlasovanie: počet zamestnancov: 5 
                     prítomní:                    3 
                     za:                               3 
                     proti:                          0  
                     zdržal sa:                   0 
Starosta v zmysle citovaného ustanovenia zákona a navrhol zmenu programu 
rokovania to nasledovne: 
bod 5 -  Obchodná verejná súťaž  - Zberný dvor –  podmienky súťaže 
bod 6 – Voľné návrhy. Zmena programu bola  odsúhlasená v súlade s ustanovením 
zákona č 369/1990 Zb. t. j. nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 
3. Interpelácie –  v rámci tohto bodu žiadny z prítomných poslancov neinterpeloval 

starostu v zmysle ustanovenia §25 ods. 4 písm. b) vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho 
práce. 
 

4. Územný plán obce 
Starosta prezentoval  zadanie územného plánu obce, vypracované autorizovaným 
architektom SKA, reg. č. 1524 AA doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom, PhD. 

 



 
Informoval o jednotlivých etapách vypracovania územného plánu. V prípravnej fáze sa 

zabezpečovali podklady k vypracovaniu dokumentu prostredníctvom geoportálu 

Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Následne sa k zadaniu  

vypracovávajú vyjadrenia a stanoviská. 

Starosta vysvetlil dôvody pre vypracovanie územného plánu, ktorý je  právne záväzným 

dokumentom s jednoznačne stanovenými regulatívami pre stavebné aktivity a 

využívanie prírodných zdrojov. Vhodná regulácia aktivít je nevyhnutná pre harmonický 

rozvoj obce v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a pre zachovanie identity obce.  

Zároveň je nevyhnutné premietnuť rozvojové zámery z miestnej stratégie – aktuálneho 

programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, ako aj z Územného plánu 

regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Obstaranie územného plánu obce 

zdôvodňuje aj potreba umiestnenia verejnoprospešných stavieb. 

Starosta ďalej uviedol, že obec má možnosť získať dotačné prostriedky na financovanie 

obstarávania územného plánu. Aj v tomto smere boli vykonané potrebné úkony. 

Obstaranie územného plánu je predmetom verejného obstarávania, ktoré zabezpečuje 

odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, Ing. arch. Karol Ďurenec, reg. č. 

335. Obecné zastupiteľstvo schválilo  obstaranie územného plánu. 

 

5. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 
 
HK prezentovala svoj plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021. Predmetný 

dokument bol v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli Obecného úradu Mad a na 

internetovej stránke obce Mad. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce a poverilo ju výkonom kontrolnej činnosti podľa predmetného 

plánu. 

 
6. OVS Zberný dvor  

Obec Mad je úspešným prijímateľom projektu: Zberný dvor Mad, Kód ITMS: 

2014+:310011P834  v rámci ktorého sa vybudoval Zberný dvor v obci Mad. V zmysle 

Zmluvy č. OKPZP-PO1-SC111-2017-33/13 a jej dodatkov obec môže prevádzkovať 

zberný dvor prostredníctvom tretej osoby, preto s cieľom vybrať  najvhodnejšiu ponuky 

na   prevádzkovanie zberného dvora a uzatvorenie zmluvy o  prevádzkovaní Zberného 



dvora obce Mad obec vyhlási obchodnú verejnú súťaž – v zmysle prílohy 1,2 tejto 

zápisnice, ktorej podmienky boli schválené obecným zastupiteľstvom. 

7. Voľné návrhy – v rámci tohto bodu neboli podané žiadne návrhy 
8. Diskusia – do diskusie sa nikto z prítomných  neprihlásil 
9. Záver – starosta poďakoval prítomným za účasť a uzavrel rokovanie 
 

 
 
 
 
                                                                                             ............................................. 
                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                         starosta obce  
 
 
Zapísala: Mgr. Gabriela Fabulyová ................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Beňadik Bachman ........................................................... 
 
Eugen Bogyai  ................................................................ 

 
 

 

 

 


