
ZÁPISNICA 

 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.01.2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Mgr. Ľudovít Sütő 

 

Poslanci: Albert Csizmadia, Ing. Gejza Csizmadia ,  Mgr. Beáta Csizmadiová, Ing. Ladislav 

Hrenyo  PhD, Tomáš Kišš 

  

Ospravedlnení poslanci: - 

 

K bodu č.1. 

Otvorenie 

 

      Starosta obce zahájil zasadnutie, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za 

schválenie navrhnutého programu. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Predaj rodinného domu v časti obce Malá Bara č. 32 

5. Predaj vyradeného hasičského vozidla ŠKODA 1203 

6. Informácia k Združeniu obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Prezentovali sa 5 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing.Gejza Csizmadia, Mgr. Beáta Csizmadiová , Ing.Ladislav Hrenyo PhD, 

Tomáš Kišš  

 

Za hlasovalo: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/2/2019: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania. 

 

K bodu č.3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol Olgu Hrenyo Kásaovú a  za overovateľov 

zápisnice Mgr. Beátu Csizmadiovú a Ing. Ladislava Hrenya PhD 

 

Prezentovali sa 5 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing.Gejza Csizmadia, Mgr. Beáta Csizmadiová , Ing.Ladislav Hrenyo PhD, 

Tomáš Kišš  

  

 



Za hlasovalo: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce určiť  

za zapisovateľku Olgu Hrenyo Kásaovú 

za overovateľov zápisnice : Mgr. Beátu Csizmadiovú a Ing. Ladislava Hrenya PhD. 

 

K bodu č. 4 

Predaj rodinného domu v časti obce Malá Bara č. 32 

 

V minulom roku sme obdržali   žiadosť od firmy Tokaj Harmony s.r.o. o odkúpenie 

rodinného domu č. 32 so záhradou v Malej Bare, ktorý objekt  chcú využiť  pre firemné účely, 

ako aj  na uskladnenie techniky a materiálu pre vinicu s tým, že rodinný dom zrekonštruuje. 

Po prediskutovaní veci poslanci hlasovali o predaji. 

 

Prezentovali sa 5 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing.Gejza Csizmadia, Mgr. Beáta Csizmadiová , Ing.Ladislav Hrenyo PhD, 

Tomáš Kišš  

 

Za hlasovalo: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č.  3/2/2019 

Podľa §9 a 9a zákona č. 131/91 o majetku obce v znení neskorších predpisov obecné 

zastupiteľstvo v Bare na svojom zasadnutí schvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce – rod. 

dom so záhradou v katastrálnom území Malá Bara č. súp. 32, parc. C KN č. 24/2 druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 232 m², parc. C KN č. 24/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1059 m² a  parc. C KN č. 25 druh pozemku záhrada 

vo výmere 1816 m² zapísané na liste vlastníctva č. 51 za cenu minimálne vo výške 9000,- €, 

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

Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

K bodu č. 5 

Predaj vyradeného hasičského vozidla ŠKODA 1203 

 

Starosta obce informoval OZ o prejavenom záujme súkromnej osoby o odkúpenie dočasne 

vyradreného hasičského vozidla ŠKODA 1203, ktoré vozidlo už obec nepoužíva.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo možnosť predaja uvedeného hasičského vozidla. 

 

Prezentovali sa 5 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing.Gejza Csizmadia, Mgr. Beáta Csizmadiová , Ing.Ladislav Hrenyo PhD, 

Tomáš Kišš  

 

Za hlasovalo: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 



 

 

Uznesenie č. 4/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bare schvaľuje predaj vyradeného hasičského  vozidla ŠKODA 1203 

za cenu 500,- €. 

 

K bodu č. 6 

Informácia k Združeniu obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.  

 

Starosta obce informoval OZ o stave n.o., Združenie pre separovaný zber Zemplín, ktorej 

predseda sa vzdal svojej funkcie a organizácia toho času je nefunkčná, nezabezpečuje vývoz 

komunálneho odpadu. Z toho dôvodu vznikla potreba zabezpečiť vývoz komunálneho aj 

separovaného odpadu s inou firmou. 

Jednali sme  so zbernými spoločnosťami KOSIT, a.s. a FURA, s.r.o., obe spoločosnosti 

predstavili svoju ponuku týkajúcu sa odvozu a likvidácie odpadu. 

 

K bodu č. 7 

Diskusia 

 

V tomto bode neboli žiadne príspevky. 

 

K bodu č. 8 

Záver 

 

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

 

napísané v Bare 22.01. 2019 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Beáta Csizmadiová       .................................... 

 

Ing. Ladislav Hrenyo PhD     ………………………  

 

 

 

         Mgr. Ľudovít Sütő 

             starosta obce 

 

 

 
 


