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

 

ZÁPISNICA 

 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2016 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Csizmadia Albert 

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Timko Jozef 

 

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

                Ing.Csizmadia Gejza 

Z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní 5. 

 

 

Bod č.1 

 

Otvorenie 

 

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

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie  overovateľov zápisnice 

4. Rozpočet Obce Bara na rok 2017 

5. Miestne dane a poplatky 

6. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

Bod č.2 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce podal návrh na doplnenie programu rokovania  o 2 body: 1. Schválenie zásady 

odmeňovania poslancov OZ,  2. Prejednanie vzdania sa odmeny poslanca G. Šereša 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod č.3 

Určenie  overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce  navrhol G. Šereša a Mgr. Ľudovíta Sütőa a určil 

zapisovateľku  Olgu Hrenyo Kásaovú. 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 



 

Bod č. 4 

Rozpočet Obce na rok 2017 

 

Návrh rozpočtu bol zostavený na základe údajov z predchádzajúceho obdobia. Pri 

zostavovaní nebola známa výška podielových daní, ktorú MVSR zverejnila dňa 12. decembra, 

podľa čoho prevod výnosu DPFO na rok 2016 bude vyšší o 13,6 %. 

Do časti výdavkov neboli zapracované čiastky pre DHZO a pre MO SČK. Dotácia na 

výdavky DHZO, na ktorú sme podali žiadosť, zatiaľ nie je schválená, a plány MO SČK na rok 

2017 nám nie sú známe. 

 

Do rozpočtu  neboli zapracované kapitálové výdavky 

- vlastné zdroje na zastrešenie amfiteátra -5%-ná spoluúčasť, t.j. 2500,- €, 

- kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov – 5%-ná spoluúčasť 1640,- € -

projekt podaný cez Združ.  obcí pre separ. zber Zemplín, 

- na rekonštrukciu miest. rozhlasu – 10%-ná spoluúčasť1300,- €, 

- na vnútorné zariadenie 10%-ná spoluúčasť 900,- €. 

Na uvedené aktivity dotácie ešte nie sú schválené. 

Výzva na ktorú bola podaná žiadosť na dotáciu na zateplenie kultúrneho domu, bola zrušená 

Tu by bola  5% -ná spoluúčasť 4000,- €. Termín novej výzvy ešte nie je známy. 

 

Poslanci navrhli zvýšiť  výdavkovú časť rozpočtu  o výdavok na  údržbu ciest, a navrhli 

schváliť vyrovnaný rozpočet. 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č.:9 

Obecné zastupiteľstvo obce Bara schvaľuje vyrovnaný rozpočet na rok 2017. 

 

Bod  č. 5 

Miestne dane a poplatky 

 

Starosta obce navrhol, aby VZN o miestnych daniach a VZN o miest. poplatku za KO a DSO 

ostali nezmenené. 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č.:10 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce o miestnych daniach. 

 
 

Uznesenie č.:11 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce o miestnych  poplatkoch 

 za KO a DSO. 

 

 



 

Bod č. 6 

 

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ 

 

Starosta obce navrhol predlžiť platnosť VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ 

z r. 2010, nakoľko náklady na prevádzku MŠ nebudú vyššie. 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 

Uznesenie č.:12 

Obecné zastupiteľstvo obce Bara schvaľuje predlženie platnosti  VZN o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku MŠ na rok 2017. 

 

 

Bod. č. 7 

Schválenie zásady odmeňovania poslancov OZ 

 

Poslanci  sa oboznámili so Zásadami odmeňovania poslancov OZ a  zástupcu starostu obce, 

ktoré predložil starosta obce na schválenie. 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie  č. 13 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

a zástupcu starostu obce Bara. 

 

Bod č: 8 

Prejednanie vzdania sa odmeny poslanca G. Šereša  

 

Starosta obce predložil čestné vyhlásenie poslanca G. Šereša  v ktorom vyhlasuje, že od 

1.1.2017 svoj mandát poslanca OZ bude vykonávať  bez nároku na finančnú odmenu. 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 13:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čestné vyhlásenie  poslanca 

obecného zastupiteľstva  G. Šereša o vzdaní sa odmeny poslanca od 1.1.2017. 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 9 

 

Diskusia 

 

V tomto bode hlavný kontrolór oboznámil poslancov obce so  svojim stanoviskom k návrhu 

 rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Bod č. 10 

 

Záver 

 

Nakoľko neboli ďalšie príspevky,  starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

 

Napísané v Bare 29.12.2016 

 

 

 

                                                                                                      Albert Csizmadia 

                                                                                                         starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

 

Šereš Gejza  

 

Mgr. Sütő Ľudovít 
 
 

 

 


