
OBEC   B A R A , Veľká Bara 7, 076 32 

 

ZÁPISNICA 

 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.08.2016 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce: Albert Csizmadia 

Poslanci: Ing. Hrenyo Ladislav PhD,  Šereš Gejza, Mgr. Sütő Ľudovít, Ing.Csizmadia Gejza 

Ospravedlnení poslanci:  Kováč Ľudovít 

Z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní 4. 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Timko Jozef 

 

Bod č.1 

 

Otvorenie 

 

Starosta obce zahájil zasadnutie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Predaj nehnuteľnosti 

5. Vymenovanie riaditeľky MŠ 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 

Bod č.2 

 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce podal návrh na schválenie programu  rokovania. 

Program rokovania bol doplnený o 2 body :  

- Nová smernica o používaní motorového vozidla 

- Projekt EGTC 
 

 

 

Za hlasovalo: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod č.3 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa  zápisnice starosta obce určil   O. Hrenyo Kásu,  za overovateľov zápisnice 

navrhol  Ing. G. Csizmadiu  a Ing. L. Hrenya. 

 



Za hlasovalo: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 
 

Bod č. 4 

 

Predaj nehnuteľnosti 

P. Július Sütő, žiada Obec o predaj pozemku, ktorý už dlhodobo užíva. 

 

Uznesenie č. 4 

 

Podľa § 9a, ods. 8 písm. e). zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších 

predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Bara z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľuje  

predaj majetku obce -  novovytvorenú parcelu podľa geometrického plánu č. 34877649-

026/2016 zo dňa 5.8.2016 v k.ú. Veľká Bara parcelu registra C KN  č. 388/49 vo výmere 404 

m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  a parcelu č.  388/50 vo výmere 47 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria. 

Žiadateľ už dlhodobo užíva pozemok parc. č. 388/50, na ktorom sa nachádza viničný dom 

v jeho vlastníctve a pozemok parc. č. 388/49, ktorý sa nachádza vedľa viničného domu. 

 

Za hlasovalo: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 

Chateau Grand Bari s.r.o., Košice dňa 16.8.2016 podala  žiadosť na odkúpenie časti pozemku 

388/1, druh pozemku  trvalé trávne  porasty, v k.ú. Veľká Bara. 

 

Uznesenie č. 5  

 

    Podľa § 9 ods. 2 písm. b zákona č. 131/91 o majetku obce v znení neskorších predpisov 

Obecné zastupiteľstvo v Bare na svojom zasadnutí  

schvaľuje: 

predaj nehnuteľného majetku obce – pozemok v katastrálnom území Veľká Bara, parcelné 

číslo: 388/48, druh pozemku trvalé trávne  porasty  o výmere 18 943 m² podľa geometrického 

plánu číslo 36210579-58/2016 zo dňa 15.8.2016, s podmienkou, že kupujúci pred podpísaním 

kúpnej zmluvy sa zaväzuje vyhotoviť na vlastné náklady vedľa uvedenej parcely spevnenú 

plochu pre účelovú komunikáciu vediacu k vinicám miestnych obyvateľov, vrátane 

odvodového jarku 

a schvaľuje spôsob predaja: obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 zákona Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

 

Za hlasovalo: 3 poslanci 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 1 

 

 

 



Bod č. 5 

Vymenovanie riaditeľky MŠ 
 

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Bara schvaľuje návrh na vymenovanie riaditeľky MŠ.  
 

Za hlasovalo: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod č.6.  

 

Nová smernica o prevádzke služobného motorového vozidla  

 

Hlavný kontrolór podal návrh na schválenie novej smernice o prevádzke služobného 

motorového vozidla Po prediskutovaní sa poslanci dohodli v tom, že sa k tomu vrátia po 

prepracovaní návrhu. 

 

 

Bod č. 7 

 

Projekt EGTC 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bara schvaľuje zabezpečenie 5%-nej spoluúčasti  finacovania        

1. kola projektu vyhláseného v rámci programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG 

V (SKHU/1601) 

 

Obec Bara spolu s partnermi pripravuje podanie projektu do 1. kola programu slovensko – 

maďarskej spolupráce (SKHU) INTERREG V. 

 

Obecné zastupiteľstvo v prípade schválenia projektu s týmto schvaľuje zabezpečenie 

spoluúčasti v sume 2000,- EUR, slovom dvetisíc EUR. 
 

Za hlasovalo: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
 

 

Napísané v Bare 26.8.2016 

 

 

 

                                                                                                      Albert Csizmadia 

                                                                                                         starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

Ing. L. Hrenyo PhD 

 

Ing. G. Csizmadia  



  

 


