
ZÁPISNICA 

 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.08.2018 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Csizmadia Albert 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Kováč Ľudovít 

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Timko Jozef 

 

K bodu č.1 

Otvorenie 

 

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

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo s prítomnými 4 poslancami je uznášania schopné. 

 

Plánovaný program rokovania:: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

obci  

5. Nájomná zmluva na byt pod súp. číslom 38 Veľká Bara 

6. Odpredaj rodinného domu v k.ú. Malá Bara č. 33 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu č.2 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce navrhol program doplniť  o body:  Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok 2017,  Schválenie záverečného účtu za rok 2017. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

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

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/3/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený návrh programu rokovania. 

 

Doplnený program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 



4. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy    

    obci  

5. Nájomná zmluva na byt pod súp. číslom 38 Veľká Bara 

6. Odpredaj rodinného domu v k.ú. Malá Bara č. 33 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017 

8. Schválenie záverečného účtu za rok 2017  

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Bod č.3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa zápisnice starosta obce navrhol O. Hrenyo Kásaovú, za overovateľov 

zápisnice   Ing. G. Csizmadiu a Mgr. Ľ. Sütőa. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

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

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/3/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce určiť  

za zapisovateľku O. Hrenyo Kásaovú  

za overovateľov zápisnice : Ing. G. Csizmadiu a Mgr. Ľ. Sütőa 

 

Bod č. 4 

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov 

samosprávy obci  

 

Nakoľko sa blíži čas volieb do orgánov samosprávy obcí, je potrebné určiť  počet poslancov 

na volebné obdobie 2018-2022 a  počet volebných obvodov. Poslanci hlasovali za návrh 

starostu, t.j. 5 poslancov a 1 volebný obvod, ako bolo doposiaľ. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

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

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/3/2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Bare podľa  § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Bare bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť  v jednom 

volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

 

 

 



Bod č. 5 

Nájomná zmluva na byt pod súp. číslom 38 Veľká Bara 

 

Na prenájom „učiteľského bytu“  je potrebné  prepracovať  nájomnú zmluvu na nové 

podmienky. Je to dvojizbový byt s príslušenstvom, ktorého tvoria kuchyňa. kúpelňa, WC, 

predsieň, schodisko, kotolňa a samostatný garáž.  Poslanci  stanovili cenu nájomného : 25,-€ 

mesačne + poplatok za spotrebu vody za celú budovu, ktorý  zaplatí nájomca štvrťročne 

v hotovosti do pokladne. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

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

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/3/2018: Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce uzatvoriť novú nájomnú 

zmluvu s platnosťou od 1. septembra na obecný dvojizbový byt, podľa ktorej cena nájomného 

bude 25,-€ mesačne + poplatok za spotrebu vody za celú budovu, ktorý  zaplatí nájomca 

štvrťročne v hotovosti do pokladne. 

 

K bodu č. 6.  

Odpredaj rodinného domu v k.ú. Malá Bara č. 33 

 

V roku 2015 sme v dražbe odkúpili  rodinný dom č. 33 v Malej Bare. Rodina, ktorá  v tom 

býva teraz v prenájme, nám oznámila, že má záujem o odkúpenie rodinného domu.  

Poslanci sa zhodli na predaji nehnuteľnosti. 

  

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Hrenyo Ladislav,  Šereš Gejza, Mgr. Sütő Ľudovít, Ing.Csizmadia Gejza 

 

Za hlasovalo: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/3/2018 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce -  rodinný dom so 

záhradou v k.ú. Malá Bara,  parc. C KN č. 5/35 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 140 m², parc. C KN 5/6 druh pozemku záhrady vo výmere 641 m², parc. C KN 5/23 

druh pozemku záhrady vo výmere 746  m², parc. C KN 5/24, druh pozemku  zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 336 m², parc. C KN 5/36  vo výmere 26 m², 

A schvaľuje spôsob predaja : obchodnou verejnou súťažou podľa §281 až 288 zákona Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

K bodu č. 7 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k závěrečnému účtu za rok 2017 

 



V zmysle § 18f ods. 1, písm. c) zákona 369/1990 Zb. predložil hlavný kontrolór stanovisko 

k návrhu závěrečného účtu Obce Bara za rok 2017. Po oboznámení sa so stanoviskom 

poslanci hlasovali o jeho schválení. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

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

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/3/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu Obce Bara za rok 2017. 

 

K bodu č. 8.  

Schválenie záverečného účtu za rok 2017  

 

Záverečný účet Obce Bara za rok 2017 predložil starosta obce.  

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

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

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/3/2018 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bara schvaľuje záverečný účet Obce za rok 2017. 

 

K bodu č. 9 

Rôzne 

 

V tomto bode sa poslanci dohodli na usporiadaní oslavy Dňa dôchodcov. 

 

K bou č. 10 

Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

napísané v Bare 16.08.2018 

 

 

                                                                                                      Albert Csizmadia 

                                                                                                         starosta obce 

 

Overovatelia: Ing. Csizmadi Gejza .................................... 
                           

                           Mgr. Sütő Ľudovít    .................................... 
 

 



 

 

 

 


