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                                                 OBEC BARA 
                           Obecný úrad, Veľká Bara 7, 076 32 Borša 

 

                                         Bara 15.12.2022 
 

 

Z Á P I S N I C A 

z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bara,  

konaného dňa 14.12.2022 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 

Ing. Ladislav Hrenyo PhD, poslanec  

Bc. Peter Fedor, poslanec  

Csaba Lipan, poslanec  

Ing. Timko Jozef, kontrolór obce  

 

N E P R Í T O M N Í :  

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 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 otvoril a viedol Mgr. Ľudovít Sütő, starosta  obce, kde všetkých prítomných privítal. 

 

Bod č. 2 

Schválenie návrhu programu  

Pán starosta  prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor PROTI:  Ø  ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Bod č. 3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľa určil starosta obce Mgr. Ľudovít Sütő seba a za overovateľov zápisnice obecného 

zastupiteľstva Ing. Ladislav Hrenya PhD a Bc. Peter Fedora. 

ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI: Ø    ZDRŽAL SA: Ø  

 

Bod č.4 

Stanovisko - správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bara na rok 2023 s výhľadom na 

roky 2024, 2025.  

Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Timko obdŕžal návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024, 2025. Po preskúmaní vypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na nasledujúci 

rok. Celkové príjmy sú navrhnuté vo výške 225 585,54€ celkové výdavky vo výške 216 943,14€, 
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takže návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 je zostavený ako prebytkový o 

8 642,40€. Ing. Jozef Timko konštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 

2025 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi a všeobecne záväznými 

nariadeniami obce a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G. Csizmadia, L. Hrenyo,  Cs. Lipan, P. Fedor  PROTI: Ø  ZDRŽAL SA: Ø  

BERIE NA VEDOMIE  

Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bara za rok 2023 s výhľadom na 

roky 2024, 2025. 

 

Bod č. 5 

Návrh rozpočtu na rok 2023, viacročný rozpočet na roky 2024, 2025. 

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

preštudovanie. Návrh rozpočtu počíta s celkovými príjmami vo výške 225 585,54 €  a s celkovými 

výdavkami vo výške 216 943,14 €. Pán starosta obce dal hlasovať za rozpočet na rok 2023 s 

výhľadom na roky 2024, 2025. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI:  Ø   ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Návrh rozpočtu obce Bara na rok 2023 viacročný rozpočet na roky 2024, 2025. 

 

Bod č.6 

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Bara. 

Pán starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 1/2022 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci nemali 

žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: : G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI:  Ø   ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Bara  

 

Bod č.7  

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych poplatkoch na území obce Bara.  

Pán starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 2/2022 o miestnych 

poplatkoch na území obce Bara. Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI:  Ø   ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych poplatkoch na území obce Bara 

 

Bod č.8 

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 13 000,- 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 13 000,- eur za účelom financovania výdavkov 

schválených v rozpočte obce. Na základe toho konštatoval, že investičný 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  
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ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI:  Ø   ZDRŽAL SA: Ø 

BERIE NA VEDOMIE  

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 13 

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

 

Bod č.9 

Schválenie prijatia úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 13 000,- eur za účelom 

financovania výdavkov schválených v rozpočte obce. 

Pán starosta predložil ponuku od Slovenskej sporiteľne vo výške úverového rámca 13 000,- €, kde 

vysvetlil podrobnosti predmetného úveru. Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI:  Ø   ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE  

Prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške úverového rámca 13 000,- eur za účelom 

financovania výdavkov schválených v rozpočte obce. 

 

Bod č. 10 

Obstaranie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Bara 

Pán starosta informoval poslancom, že o tomto bode nie je potrebné rokovať nakoľko Obstaranie 

zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bara, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom 

v roku 2021. Po konzultácii v Ing. Boškovou zhotoviteľom projektu potvrdila, že uvedené 

obstaranie je naďalej platné a nie je potrebné opakovať. 

ZA: G. Csizmadia, L. Hrenyo,  Cs. Lipan, P. Fedor  PROTI: Ø  ZDRŽAL SA: Ø  

BERIE NA VEDOMIE  

 

Bod č. 11 

Predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu 

obce Bara.  

Pán starosta informoval poslancov, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR od 15.01.2023 vyhlasuje 

výzvu, kde obce môžu požiadať o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obcí a podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 

Územného plánu. Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI:  Ø   ZDRŽAL SA: Ø 

SCHVAĽUJE 

a) predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného 

plánu obce Bara ,  

b) financovanie projektu najmenej vo výške 20 % z celkových nákladov na účel dotácie podľa 

§ 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce,  

c) zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu 

obce Bara do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

 

Bod č.12 

Vstup obce Bara do občianskeho združenia Rozvoj Tokaja 

Pán starosta informoval o možnosti vytvorenia občianskeho združenia a vynakladanom úsilí 

starostov Tokajských obcí podieľať sa na rozvoji Tokajského regiónu a o potrebe založenia 

uvedeného občianskeho združenia Rozvoj Tokaja, prostredníctvom ktorého sa otvárajú možnosti na 

čerpanie rôznych finančných zdrojov a o potrebe byť súčasťou predmetného združenia. Pán starosta 

predložil poslancom Stanovy občianskeho združenia Rozvoj Tokaja. Poslanci nemali pripomienky. 

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI:  Ø   ZDRŽAL SA: Ø 
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BERIE NA VEDOMIE 

a) návrh znenia Stanov Občianskeho združenia Rozvoj Tokaja 

 

SCHVAĽUJE 

b) Stanovy Občianskeho združenia Rozvoj Tokaja 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

c) Potrebu podieľať sa na rozvoji vinohradníckej oblasti Tokaj v zmysle prijatých Stanov 

novovznikajúceho Občianskeho združenia Rozvoj Tokaja 

 

SCHVAĽUJE 

d) Vstup obce Bara do Občianskeho združenia Rozvoj Tokaja 

 

Bod č.13  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bara na I. polrok 2022  

Pán kontrolór Ing. Jozef Timko prečítal Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2023. Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním  

ZA: G.Csizmadia, L.Hrenyo, Cs.Lipan, P.Fedor   PROTI:  Ø   ZDRŽAL SA: Ø 

BERIE NA VEDOMIE 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bara na I. polrok 2023  

 

Bod č.14  

Informácia starostu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva . 

Pán starosta informoval poslancov o činnosti MAS Tokaj-Rovina a o predpokladaných výzvach 

z ktorých by bolo možné čerpať v nasledujúcom období. 

 

Bod č.15 

Diskusia  

Nik sa nezapojil.  

 

Bod č.16 

Záver  

Pán starosta obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ladislav Hrenyo PhD, _______________dňa____________  

 

                                       Bc. Peter Fedor                   _______________dňa____________  

 

 

 

                                                                                                  ___________________  

                                                                                           Mgr. Ľudovít Sütő starosta obce 


