
OBEC  B A R A , Veľká  Bara 7, 076 32 
V Bare, dňa 21.12.2015 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2015 

 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Albert Csizmadia 
Poslanci OZ: podľa prezenčnej listiny 
Poslanec Ing. Hrenyo Ladislav PhD sa ospravedlnil za oneskorený príchod.  
 
1. Starosta obce privítal prítomných, konštatoval, že OZ s prítomnými 4 poslancami je 
uznášania schopné.  
2. Starosta obce podal návrh na doplnenie programu  rokovania s bodom 7 a dal hlasovať za 
rozšírený program. 
 
Rozšírený program: 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu rokovania 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
4. Schválenie plánu rozvoja 
5. VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016  
6. Rozpočet na rok 2016 
7. Nájomná zmluva na rod. dom č. 32 v Malej Bare 
8. Záver 
 
Za hlasovalo: 4 poslanci 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
3. Za zapisovateľa  zápisnice  starosta obce určil O. Hrenyovú, za overovateľov zápisnice 
navrhol Ing. G. Csizmadiu a Mgr. Ľudovíta Sütőa. 
 
Za hlasovalo: 4 poslanci 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
4. Starosta obce podal návrh na schválenie spoločného plánu rozvoja na roky 2015-2022 
(príloha č. 1) 
 
Za hlasovalo: 4 poslanci 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 



Uznesenie č. 13: Obecné zastupiteľstvo v Bare schvaľuje Plán rozvoja obcí Bara, Borša, 
Černochov na roky 2015-2022. 
 
5.  VZN o miestnych daniach bolo rozšírené s článkom  č. 10 Daň za nevýherné hracie 
prístroje. 
Starosta obce podal návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a  VZN o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
Za hlasovalo: 4 poslanci 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 14: Obecné zastupiteľstvo v Bare schvaľuje VZN č. 2/2015 o miestnych daniach 
na území obce Bara a VZN č. 3/2015 o miestnim poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Bara. 
 
6. V tomto bode pán starosta zdôraznil, že rozpočet musí byť vyrovnaný. Nakoľko príjmy 
nebudú vyššie, nemôžeme zvyšovať  ani výdavky. Starosta obce podal návrh na schválenie 
rozpočtu na rok 2016.  
 
Za hlasovalo: 5 poslancov 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 15 : Obecné zastupiteľstvo v Bare schvaľuje rozpočet Obce na rok 2016. 
 
7. Platnosť nájomnej zmluvy na rodinný dom č. 32 v Malej Bare, ktorú OZ schválilo na 1 rok 
končí 31.12.2015. OZ sa rozhodlo, že nájomnú zmluvu s nájomníkom Obec uzatvára opäť na 
dobu 1 rok. 
 
8. Nakoľko sa vyčerpali všetky body programu, starosta obce poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie OZ. 
 
 
        
                        Albert Csizmadia   
                      starosta obce 
Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Csizmadia Gejza 
 
Mgr. Ľudovít Sütő 
 
 
 


