
 

Uznesenie č. 1 ObZ 2/2021 

zo dňa  02.06. 2021 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje 

a) za overovateľov zápisnice: Edita Bartalosová, Gábor László 

                  

   

 

 

 

                                                                                                
 

 

                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                starosta obce Mad 

 

 

 

Uznesenie č. 2 ObZ 2/2021 

zo dňa 02.06. 2021 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a) schvaľuje  

program rokovania podľa pozvánky 
 

   

 

 

 

                                                                                                
 

 

                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 
 
 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 3 ObZ 2/2021 

zo dňa 02.06. 2021 

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made  

a) berie na vedomie 

správu starostu obce o činnosti samosprávnych orgánov obce 
 

                  

   

 

 

 

                                                                                                
 

 

                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 
 

 

 

Uznesenie č. 4 ObZ 2/2021 

zo dňa 02.06. 2021 

1. Obecné zastupiteľstvo v Made 

a) berie na vedomie  

správu  o plnení uznesení 
    

   

 

 

 

                                                                                                
 

 
 

                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 
 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 
Uznesenie č. 5 ObZ 2/2021 

zo dňa 02.06. 2021 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Made 

a) berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Mad za rok 2020 
                   

                

   

 

 

 

                                                                                                
 

                                                                                
                
                                                                
                                                                                              Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 

 

 

 

b) schvaľuje  

Záverečný účet Obce Mad za rok 2020 a vyslovuje súhlas s celoročným 
hospodárením „bez výhrad“.  

 
   

 

 

 

                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



c) schvaľuje  

rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2020 vo výške 692,26 EUR, takto: 

• do rezervného fondu sa pridelí 692,26 EUR. 
 

   

 

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                        
 
                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 

 

 

 

Uznesenie č. 6 ObZ 2/2021 

zo dňa 02.06. 2021 

1. Obecné zastupiteľstvo v Made  
a) sa  uznáša  

na Všeobecne záväznom nariadení obce Mad o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č.2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na 

území obce Mad 

                 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 
                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 7 ObZ 2/2021 

zo dňa 02.06. 2021 

 

1. ) Obecné zastupiteľstvo v Made 

a)  schvaľuje 

               stavebné úpravy v nájomnom byte č.:  na adrese Mad 231, a to: 

• výmena vane 
• výmena umývadla 
• výmena skrine pod umývadlom 
• výmena vnútorných dverí v počte 1 kus 
• výmena vnútorných dverí v kúpeľni za zhrňovacie dvere 
• odstánenie dverí do kuchyne a výmena zárubne ( dvere sa odstránia     
    zostane len zárubňa) 

• výmena pracovnej doky v kuchyni a výmena drezu 
• montáž vonkajších plastových roliet na všetky okná a na balkónové dvere 

na vlastné náklady nájomcu, pričom nájomca úhradu týchto nákladov  nemôže 
uplatniť ani po skončení nájmu predmetného bytu. 

 

   

 

 

 

 

 
 
                                                                                             
                                                                                               Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

b) schvaľuje  

                  zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce  Mad, č. 41  zo dňa 04.11.2014, 
ktorým schválilo zámenu pozemku zberného dvora parc. č. 10/17 a 10/18  register 
„C“ o výmere 1712 m2 s parcelou č. 508/18 register „C“ v katastrálnom území 
Mad, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 

 

   

 

 

 

 

  
                                                                                              
                                           
                                                                                             Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

c) schvaľuje  

 

         zámenu nehnuteľností  a to pozemkov nachádzajúcich sa   v katastrálnom území 
Mad, obec Mad, vedených  Okresným úradom Dunajská Streda -  katastrálny 
odbor, v registri C-KN na LV č. 533 par. č. 10/17 – druh pozemku  ostatná plocha 
vo výmere 152 m2, parc. č. 10/18 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 18 m2, parc. č. 10/23 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 82 m2, parc. č. 10/24 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 82 m2 a parc. č. 10/25 – druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1378 
m2, v bezpodielovom vlastníctve manželov Mgr. Gabriel László, MBA a manž. 
PhDr. Silvia Lászlóová, rod. Szabóová, bytom Mad 199, ktorých hodnota bola 
stanovená znaleckým posudkom č. 50/2021 zo dňa 18.04.2021, vypracovaným 
Ing. Františkom Dudekom, Priemyselná ul. 5025, 929 01 Dunajská Streda vo 
výške 20.300 EUR, za novovytvorený pozemok parc. č. 508/37 vo výmere 2100 
m2 – druh pozemku orná pôda vo výlučnom vlastníctve obce Mad, ktorý bol 
odčlenený od pozemku parc. č. 508/4 – druh pozemku orná pôda vo výmere 21079 
m2, LV č. 557 , geometrickým plánom č. 36717568-2102/2021, zo dňa 08.03.2021, 
vypracovaným Geolin- DS, s.r.o. Športová 419, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 
36717568, ktorého hodnota bola stanovená odborným vyjadrením zo dňa 
14.04.2021, vypracovaným znalcom Ing. Augustín Cséfalvay, Agátová 15, 929 
01 Dunajská Streda v rozmedzí 1365 EUR – 1575 EUR , ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámena pozemkov sa uskutoční bez 
vzájomného finančného vyrovnania.  

        Osobitný zreteľ zdôvodňuje skutočnosť, že na pozemkoch parc. č. 10/17, 10/18, 
10/23/, 10/24 a 10/25 je vybudovaný zberný dvor obce a zámenou sa majetkovo-
právne vysporiadajú pozemky, ktoré sú nevyhnutné  na výkon samosprávnych 
činností  obce v zmysle § 4 zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov. 

   
 

   

 

 

 

 

   
 
 
                                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



d) schvaľuje   

 

        zmenu Zmluvy o prevádzkovaní č. 40/01/19254/12, zo dňa  
        30.05.2012 Dodatkom č. 1,  a to: 
        v Čl. I., bod 1, ktorý sa za prvým  odsekom dopĺňa nasledovne: 
        SO 02 Rozvodné potrubie: 

        - vetva 1 časť                   PVC DN 100 mm, dĺžka 340 m 

        - vetva 1-1                       PVC DN 100 mm, dĺžka 174 m 

        - vetva 1-2                       PVC DN 100 mm, dĺžka 184 m 

        - vetva 2-1                       PVC DN 100 mm, dĺžka 490 m 

        - vetva 3-1                       PVC DN 100 mm, dĺžka 267 m 

        - vetva 3-2                       PVC DN 100 mm, dĺžka   99 m 

 

 a v  Čl. III., písm. A), ods. 3., ktorý  sa nahrádza nasledovným textom: 

                splnomocňuje touto zmluvou prevádzkovateľa, aby zastupoval vlastníka pri 

vykonávaní úkonov a činností v zmysle zák. č. 442/2002 Z.z., v znení neskorších 

predpisov a zák. č. 250/2012 Z.z. v znení nesksorších predpisov. Vytyčovanie 

inžinierksych sietí a vyjadrovanie sa k cudzej investičnej a prevádzkovej činnosti 

pre potreby stavbenej činnosti tretích osôb bude prevádzkovateľ vykonávať na 

základe objednávky žiadateľa odplatne vo výške nákladov aké účtuje 

prevádzkovateľ za vytyčovanie a vyjadrovanie ohľadne vlastných vodovodných 

a kanalizačných sietí. 

 

   

 

 

 

 

   
 
 
                                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



            Uznesenie č. 8ObZ 2/2021 

zo dňa 02.06. 2021 

1. Obecné zastupiteľstvo v Made 

a) schvaľuje  

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  obce Mad na roky 2021 -2027, ktorým 
sa zastrešuje rozvojová politika obce. 

   

 

 

 

 

   
 
 
                                                                                                Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                        starosta obce Mad 
 

Uznesenie č. 9ObZ 2/2021 

zo dňa 02.06. 2021 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Made 

a) berie na vedomie uznesenie súdu č.k. 18Cb/26/2018-66, zo dňa 12.09.2019, ktorým 
zamietol žalobu obce Mad voči spoločnosti AVA – stav, s.r.o. so sídlom Puškinova 
700/90,  924 01 Galanta, IČO: 43 989 268, zastúpenej JUDr. Borisom Štanglovičom, 
advokátom so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa na žalovanú istinu  vo výške 
35.002,20 EUR a na základe predmetného uznesenia obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
odpísanie  žalovanej sumy  ako nedobytnej. 
 

   

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        
                                                                                            Mgr. Gabriel László, MBA 
                                                                                                       starosta obce Mad 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

 


