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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 12.11.2021 

 

Z Á P I S N I C A 

Z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 11.11.2021 o 18.00 hodine  

v Kultúrnom dome obce 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  

Ing. Alexander Šipoš, poslanec  

Ing. Timko Jozef, kontrolór obce 

 

N E P R Í T O M N Í : 
 

Tomáš Kišš, poslanec 
 

 

 

 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 doplnený o 1 bod 

programu. Poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, A.Šipoš, L. Hrenyo       PROTI: Ø               ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Program rokovania obecného zastupiteľstva  
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Bod č. 3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

obecného zastupiteľstva Ladislava Hrenya a Alexandra Šipoša.   

ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, A.Šipoš , L. Hrenyo              PROTI: Ø         ZDRŽAL SA: Ø 

 

 

Bod č.4 

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 

20 000,- eur za účelom financovania výdavkov schválených v rozpočte obce.  

Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Timko predložil obecnému zastupiteľstvu  Stanovisko   

k prijatiu úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 20 000,- eur za účelom financovania 

výdavkov schválených v rozpočte obce. Na základe toho konštatoval, že dlhodobý 

splátkový úver obec bude schopná splácať a úroky a splátky istiny by nemali zaťažiť 

rozpočet obce v budúcich rokoch do schodku rozpočtu. Poslanci nemali žiadne 

pripomienky. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, A.Šipoš, L. Hrenyo      PROTI: Ø       ZDRŽAL SA: Ø 

BERIE NA VEDOMIE  

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 

20 000,- eur za účelom financovania výdavkov schválených v rozpočte obce.  

 

 

Bod č.5 

Schválenie prijatia úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 20 000,- eur za účelom 

financovania výdavkov schválených v rozpočte obce.  

Pán starosta predložil ponuku od Slovenskej sporiteľne vo výške úverového rámca 20 000,- 

€ s úrokom 0,29 %. Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, L. Hrenyo        PROTI: A. Šipoš          ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške úverového rámca 20 000,- eur za 

účelom financovania výdavkov schválených v rozpočte obce.  

 

 

Bod č.6 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti  

Pán starosta informoval poslancov o prijatie žiadosti o odkúpenie pozemku v katastrálnom 

území Veľká Bara na liste vlastníctva č. 277 vo vlastníctve obce Bara,  parcely č. 488/3 vo 

výmere 241 m
2
 od pána Jozefa Fila. Ku svojej žiadosti priložil aj grafickú prílohu 

(Geometrický plán). Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza vedľa jeho pozemkov 

a o pozemok ktorý sa stará a udržuje v poriadku už viac rokov. Poslanci určili kúpnu cenu 

uvedeného pozemku na 0,40 € za m
2  

. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, A.Csizmadia, A.Šipoš, L. Hrenyo      PROTI: Ø       ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Kúpnu cenu za predaj pozemku 0,40 €/m
2
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Bod č.7 

Informácia starostu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Pán starosta navrhol poslancom možnosť prehodnotenia poplatkov obce za prenajímanie 

miestnosti v Kultúrnom dome Veľká Bara a v Kultúrno-spoločenskom centre Veľká Bara, 

ďalej dane za psa, pozemky a dane z ubytovania. Navrhol aj zvýšenie školného v Materskej 

škole na jedno dieťa za mesiac. Pán starosta informoval poslancov aj o možnosti 

prehodnotenia nájomného za prevádzkovanie obchodu vo Veľkej Bare na rok 2022.  

 

 

Bod č.8 

Diskusia  

Nik sa nezapojil.  

 

 

Bod č.9 

Záver  

Pán starosta obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

           Ing. Ladislav Hrenyo PhD                              _______________dňa____________ 

 

Ing. Alexander Šipoš                     _______________dňa____________ 

  

 

 

 

 

                                                                                                ___________________ 

   Mgr. Ľudovít Sütő 

                starosta  obce 


