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   O B E C N É     Z  A S T U P I T E Ľ S T V O  v obci Bara  

 

                                         Bara 16.12.2019 

 

Z Á P I S N I C A 

zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 13.12.2019 o 18.00 hodine  

v  Kultúrno-spoločenskom centre  v obci Bara 

 

 

P R Í T O M N Í : 

Mgr. Ľudovít Sütő , starosta obce 

Ing. Gejza Csizmadia,  zástupca starostu obce, 

Albert Csizmadia , poslanec 

Ing. Ladislav Hrenyo PhD, poslanec  

Tomáš Kišš, poslanec 

Ing. Timko Jozef, kontrolór obce 

 

 

C H Ý B A J Ú C I  :  

Mgr. Beáta Csizmadiová, poslankyňa 

 

 Predsedajúci oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote , 

všetci poslanci obce boli písomne pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 5 

poslancov obecného zastupiteľstva sú 4 poslanci prítomní,  teda zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 7  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

uznášania schopné. 

 

Bod č. 1  

Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ľudovít Sütő, starosta  obce. 

V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Bod č. 2  

Schválenie návrhu programu  

Pán starosta  prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, poslanci nemali 

žiadne pozmeňujúce návrhy. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  
ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, T.Kišš, L.Hrenyo           PROTI: Ø                   ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Program rokovania obecného zastupiteľstva  

 

Bod č. 3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa určil starosta obce pani Noémi Balogovú a za overovateľov zápisnice  

obecného zastupiteľstva Alberta Csizmadiu a Tomáša Kišša.  
ZA: G.Csizmadia,A.Csizmadia, T.Kišš, L.Hrenyo            PROTI: Ø                   ZDRŽAL SA: Ø 
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Bod č. 4 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bara na rok 2020 s výhľadom na 

roky 2021, 2022. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Timko obdŕžal návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na 

roky 2021, 2022. Po preskúmaní vypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na 

nasledujúci rok.  

Celkové príjmy sú navrhnuté vo výške 351 271,24 € celkové výdavky vo výške 351 271,24 

€, takže návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 je zostavený ako 

vyrovnaný.  

Ing. Jozef Timko konštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 

je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi a všeobecne záväznými 

nariadeniami obce a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  
ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, T.Kišš, L.Hrenyo   PROTI: Ø                   ZDRŽAL SA: Ø 

BERIE NA VEDOMIE   

Stanovisko hlavného Kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bara na rok 2020 s výhľadom 

na roky 2021, 2022.  

 

 

Bod č.5 

Návrh rozpočtu obce Bara na rok 2020 viacročný rozpočet 2021,2022 

Poslanci Obecného zastupiteľstva na schôdzi obdŕžali aj návrh rozpočtu obce Bara na 

preštudovanie. Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať 

z výdavkov rozpočtu obce, to neplatí ak OZ obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne 

o neuplatňovaní programu obce.    

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  
ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, T.Kišš, L.Hrenyo           PROTI: Ø                   ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Návrh rozpočtu obce Bara na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022.  

 

 

Bod č.6 

Návrh organizačnej štruktúry obce Bara  

Poslanci Obecného zastupiteľstva na schôdzi spolu s návrhom rozpočtu na rok 2020 obdŕžali 

aj organizačnú štruktúru obce Bara. K predloženému návrhu organizačnej štruktúry prebehla 

diskusia.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  
ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, T.Kišš,                 PROTI: Ø                   ZDRŽAL SA: L.Hrenyo 

SCHVAĽUJE 

Návrh organizačnej štruktúry obce Bara.  

 

 

Bod č.7 

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Bara. 

Pán starosta predkladal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Oproti 

minuloročného VZN bolo zmenené miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na 10,- € (osoba za rok) a pre právnické osoby nasledovne: 
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110 l nádoba – 40,56 €/ nádoba  

1100 l nádoba – 312,- €/ nádoba  

a bolo pridané daň za ubytovanie vo výške 0,50 € (osoba a prenocovanie) 

Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  
ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, T.Kišš, L.Hrenyo            PROTI: Ø                  ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Bara.  

 

Bod č.8 

Informácie starostu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Obchodné združenie Geopark Zemplín navrhol spoluprácu v oblasti s Geoturizmom so 

zameraním na voľnočasové aktivity v Katastri obce Bara, ako aj využitia prírodných 

zaujímavosti pre školské exkurzie.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  
ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, T.Kišš, L.Hrenyo            PROTI: Ø                  ZDRŽAL SA: Ø 

BERIE NA VEDOMIE  

Informácie starostu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 

Bod č. 9 

Rôzne  

Pán starosta spolu s poslancami sa  dohodli na dátume kedy sa bude organizovať Ochutnávka 

vín. Rozhodli sa pri dátume 15. 02. 2020. 

Pán starosta všetkých pozval na víkendovú akciu, ktorá sa konala v našej obci s názvom 

Vianočné trhy v spolupráci s  Materskou školou obci Bara.  

 

Bod č. 10 

Diskusia  

Nikto sa nezapojil.  

 

Bod č. 11 

Záver  

Pán starosta obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

Overovatelia  zápisnice: 

 Albert Csizmadia                         _______________dňa____________ 

 

Tomáš Kišš              _______________dňa____________ 

 

  

 

 

 

 

  Mgr. Ľudovít Sütő 

               starosta  obce 


