
OBEC MAD 
930 14  Mad, č. 200 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Made, dňa 19.07.2021 

 

Predsedajúci:    Mgr. Gabriel László, MBA – starosta obce 

Prítomní:          podľa prezenčnej listiny 

Overovatelia zápisnice:  Beňadik Bachman, Eugen Bogyai 

 

Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Fabulyová 

 

1. Zahájenie 

 

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

prítomní sú 4 poslanci obecného zastupiteľstva.  

 

a) Za overovateľov zápisnice boli schválení : Beňadik Bachman, Eugen Bogyai 

 

Za zapisovateľa starosta vymenoval: Mgr. Gabrielu Fabulyovú 

 

b) Schválenie programu rokovania -  Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o bodoch návrhu 

programu  podľa §12 zákona ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

hlasovanie: počet poslancov: 5 

                    prítomní:            4 

                    za                        4 

                          proti                   0  

                                zdržal sa            0 

 

2.  Interpelácie 

Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpelácie a informácie  upravené v § 25 ods. 

4 písm. b) až d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

žiaden z prítomných poslancov nevyužil. 



3. Správa starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce 

   Starosta obce v predmetnej správe referoval o: 

• projekte opatrovateľskej služby, ktorý bol ukončený, vyúčtovaný. Žiadosti 

o preplatenie finančných prostriedkov sú schválené, čaká sa na zaslanie týchto 

finančných prostriedkov na účet obce. 

• udržiavacích prácach vykonávaných na verejných priestranstvách – kosenie 

a udržiavanie verejnej zelene, čistenie verejných priestranstiev a pod. 

• nájomných bytoch, resp. o zmenách v prenájmoch jednotlivých bytov a skonštatoval, 

že všetky obecné nájomné byty sú prenajaté. 

• nevyhnutných udržiavacích prácach na multifunkčnom ihrisku  

• pláne usporiadať letnú akadémiu futbalu na miestnom športovom ihrisku v spolupráci 

s miestnou mládežou 

• problémoch pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií v súvislosti 

s protiepidemiologickými opatreniami. 

Poslanci predmetný materiál vzali na vedomie. 

 

3. Správa o plnení uznesení  

Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o spôsobe plnenia uznesení ObZ: 

• Uznesenie č.: 7ObZ 2/2021 bod a) , zo dňa 02.06.2021 – stavebné úpravy boli 

vykonané v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva 

• Uznesenie č.: 7ObZ 2/2021 bod c) , zo dňa 02.06.2021 – je priebežne riešené, 

prebieha vkladové konanie 

• Uznesenie č.: 7ObZ 2/2021 bod d) , zo dňa 02.06.2021 – je splnené, dodatok 

zmluvy bol podpísaný, bol zverejnený na webovom sídle obce a zároveň podpísaný 

bol zaslaný vodárenskej spoločnosti. 

• Uznesenie č.: 9ObZ 2/2021 bod d) , zo dňa 02.06.2021 – splnenie je predmetom 

polročnej účtovnej uzávierky. 

Poslanci predmetný materiál vzali na vedomie. 

 

4. Správa  nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2020 

Poslanci predmetný materiál obdržali prostredníctvom elektronickej pošty – emailu 

pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Mgr. Gabriela Fabulyová stručne zhrnula 

poslanie a výsledok auditu. Poslanci predmetný materiál vzali na vedomie. 



 

5. Majetkovoprávne operácie  

a) Mgr. Gabriela Fabulyová prezentovala zámer prenechať majetok obce do dočasného 

užívania ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to formou výpožičky nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mad, vedenej v registri C-KN Okresného úradu 

Dunajská Streda – katastrálny odbor, na LV č. 642 ako škola so súpisným číslom 23, 

postavená na pozemku registra C-KN parc. č. 123/1 – druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 1448 m2, pre žiadateľa M&T s.r.o. so sídlom Pri trati 11587/25, 

Bratislava, IČO: 52196275, ktorý v predmetnej nehnuteľnosti plánuje prevádzkovať 

zariadenie predprimárneho vzdelávania. Zámer bol v súlade s ustanovením citovaného 

zákona zverejnený na webovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli obce. Prítomný bol 

aj konateľ spoločnosti, ktorý poslancom predstavil plány spoločnosti v predmetnej 

budove: vymaľovanie vnútorných priestorov budovy, nový náter na oplotenie, nový 

nábytok, kompletná výbava škôlky (písacie, kresliace potreby a pod.) údržba a obnova 

ihriska ako aj vonkajšieho priestranstva škôlky. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

výpožičku predmetnej nehnuteľnosti. Zmluva o výpožičke sa uzatvorí na dobu určitú 

do 31.12.2022. 

b) Ďalším bodom programu bolo schválenie vydania stanoviska o výnimke zo zákazu 

drobenia pozemkov z dôvodu delenia pre účely výstavby podľa zákona č. 180/1995 Z. 

z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkov v z.n.p. a zákona č. 

140/2014 Z.z o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. pre pozemky v katastrálnom území Mad, obec 

Mad a to:  parc. č. 306/54, parc. č. 306/55, parc. č. 306/58, parc. č. 306/59, parc. č. 

306/24 a parc. č. 306/25.  Stanovisko sa vydáva s ohľadom na skutočnosť, že obec Mad 

nemá vypracovaný územný plán a v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. (o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) 

§ 11, ods.  povinnosť mať vypracovaný územný plán majú obce a mestá s viac ako 2000 

obyvateľmi. Poslanci schválili vydanie predmetného stanoviska pre žiadateľa. 

 

 

 

 

 



6. Voľné návrhy 

            Zo strany poslancov neboli podané voľné návrhy. Starosta obce predložil návrh 

uznesenia na schválenie uskutočnenia projektu „V spoločnej Európe – Mad 2020“ 

z dotačného projektu zastupiteľstvo.  V rámci tohto bodu referoval aj 

o územnoplánovacej informácii – výstavba rodinných domov a bytových domov 

v rámci individuálnej bytovej výstavby. 

7.  Diskusia 

             Do diskusie sa nezapojil  nikto z prítomných 

8. Záver 

              Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva.                                                  

 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 

 
Zapísala: Mgr. Gabriela Fabulyová 
 
 
Eugen Bogyai 
Beňadik Bachman 
---------------------------- 

overovatelia zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

Návrh č. 1 2 3 4 5 6a 6b 7 

Uznesenie č. 1 2 3 4 5 6a 6b 7 

Bogyai 

Eugen 

A A A A A A A A 

Bartalosová 

Edita 

A A A A A A A A 

Bachman 

Beňadik 

A A A A A A A A 

Bartalos 

Július 

X X X X X X X X 

László 

Gábor 

A A A A A A A A 

 

A -za 
N-proti 
Z -zdržal sa 
X- neprítomný 
NH-nehlasoval 


