OBECNÉ

Z ASTUPITEĽSTVO
v obci Bara.
Bara 15.03.2021

ZÁPISNICA
Z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 12.03.2021 o 18.00 hodine
v Kultúrno-spoločenskom centre v obci Bara
PRÍTOMNÍ:
Mgr. Ľudovít Sütő , starosta obce
Ing. Gejza Csizmadia, zástupca starostu obce,
Albert Csizmadia , poslanec
Ing. Ladislav Hrenyo PhD, poslanec
Ing. Timko Jozef, kontrolór obce
CHÝBAJÚCI:
Tomáš Kišš, poslanec
PhDr. 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 3 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, L.Hrenyo,

PROTI: Ø

ZDRŽAL SA: Ø

SCHVAĽUJE
Program rokovania obecného zastupiteľstva

1

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 Gejza Csizmadiu.
ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, L.Hrenyo,

PROTI: Ø

ZDRŽAL SA: Ø

Bod č. 4
Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Timko predložil obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
Kontrolná činnosť v roku 2020 bola zameraná predovšetkým na kontrolu zákonnosti, účelnosti,
hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce,
kontrolu výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva, prípadne kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi. Pán Timko skonštatoval, že nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním
ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, L.Hrenyo,

PROTI: Ø

ZDRŽAL SA: Ø

BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bara na rok 2020.
Bod č.5
Informácia starostu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba Hlavného kontrolóra
Pán starosta informoval poslancov, že funkcia hlavného kontrolóra sa končí začiatkom mája a že
počas mimoriadnej situácie núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
neplynie lehota na vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra. Funkčné obdobie sa predlžuje do
uplynutia 60 dní od odvolania uvedenej krízovej situácie.
-

- Ohlásenie drobnej stavby
Pán starosta informoval poslancov že firma Chateau Grand Bari podala Ohlásenie drobnej stavby na
oplotenie Vinohradov. Účelom ohlasovanej stavby je minimalizácia škôd na úrode spôsobené
lesnou zverou.
- Rekonštrukcia Komunitného centra Malá Bara.
Pán starosta informoval o začatí rekonštrukcie Komunitného centra v Malej Bare.
- Oddychová zóna – sadové úpravy a výstavba cykloaltánu
Pán starosta informoval poslancov, že sa vykonal prieskum trhu na realizáciu súvisiacich
stavebných prác. Výhercom prieskumu sa stala firma BOLDA, s.r.o., Košice.
- Pozemkové úpravy Veľká Bara a Malá Bara
Pán starosta informoval poslancov o stave pozemkových úprav v obci Veľká Bara a Malá Bara,
kde v tejto fáze prebehlo určenie hodnoty pozemkov a spracovala sa mapa hodnoty pozemkov.
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Bod č.6
Diskusia
Nik sa nezapojil.
Bod č.7
Záver
Pán starosta obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil
zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:
Albert Csizmadia

_______________dňa____________

Gejza Csizmadia

_______________dňa____________

___________________
Mgr. Ľudovít Sütő
starosta obce
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