
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Baka,  

zo dňa 02.09.2021 o 19,00 hodine v sále kultúrneho domu v Bake 

 

Prítomní: 

Ing. Juraj Bertalan, starosta obce 

Juraj Csomor 

Ing. Peter Horváth 

Renata Bertalan 

Mgr. Bernadeta Némethová 

Vojtech Magyarics 

Balázs Papp 

 

Ostatní prítomní: 

Ing. Sibyla Szabóová, hlavná kontrolórka 

Mgr. Gabriela Sánková , pracovníčka obecného úradu 

Bc. Marta Klinerová 

Ing. Lívia Sárkányová 

Ing. Jozef Török 

 

1/1 Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bake otvoril a viedol Ing. Juraj Bertalan, starosta  obce. 

V úvode zasadnutia privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. a 

skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať, nakoľko je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov (6). Z poslancov obecného zastupiteľstva  chýbal Ladislav 

Mészáros. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Program Obecného zastupiteľstva na zasadnutí konaného dňa 02.09.2021: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného OZ 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Baka 

4. Diskusia 

5. Záver 

K návrhu programu neboli vznesené  iné doplňujúce návrhy. 

 

1/2 Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo, starosta obce Baka 

určuje poslancov za overovateľov zápisnice:  

Vojtech Magyarics 

Balázs Papp 

 

 



Zapisovateľ zápisnice: Mgr. Gabriela Sánková 

 

Hlasovanie o určení zapisovateľov a overovateľov zápisnice: 

Za: 6      Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

schválili overovateľov a zapisovateľa zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bake. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

Za: 6      Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

Poslanci obecného zastupiteľstva : 

schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce skonštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesení z predošlého zastupiteľstva sú 

splnené. 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. Keďže k návrhu neboli vznesené 

pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať.  

 

Hlasovanie o kontrole plnenia uznesení:  

Za: 6       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

berú na vedomie kontrolu plnenia uznesení zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bake. 

 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Baka 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo navrhlo volebnú komisiu na vykonanie voľby hlavného 

kontrolóra obce Baka v zložení poslancov: 

Ing. Peter Horváth – predseda volebnej komisie 

Mgr. Bernadeta Némethová – člen volebnej komisie 

Juraj Csomor – člen volebnej komisie. 

 

Hlasovanie o návrhu zložení komisie na vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Baka: 

Za: 6      Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 

a) poslanci obecného zastupiteľstva schválili zloženie volebnej komisie na vykonanie 

voľby hlavného kontrolóra obce Baka. 

b) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu volebnej komisie o výsledku voľby 

hlavného kontrolóra obce Baka: 

Kandidáti I.kolo 

počet hlasov 

II.kolo 

počet hlasov 

III. 

žreb 

Bc. Marta Klinerová 2 3  

Ing. Lívia Sárkányová 3 3 vyžrebovaná 

Ing. Jozef Török 1   

Mgr. Martina Vanc 0   

 



Za hlavnú kontrolórku obce Baka bola zvolená Ing. Lívia Sárkányová. 

 

Hlasovanie o zvolení hlavnej kontrolórky obce Baka: 

Za: 6      Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo obce Baka bolo informované o inej zárobkovej činnosti zvolenej hlavnej 

kontrolórky. Ing. Lívia Sárkányová požiadala obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie súhlasu s tým, 

aby mala aj inú zárobkovú činnosť. 

Hlasovanie o súhlase s inou zárobkovou činnosťou zvolenej  hlavnej kontrolórky obce Baka: 

Za: 6      Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

Poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Baka. 

 

4. Diskusia 

V rámci diskusie sa občania poďakovali Ing. Sybile Szabóovej za jej prácu počas vykonávania 

funkcie hlavnej kontrolórky. 

5. Záver 

Starosta obce Baka,  Ing. Juraj Bertalan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.  

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 02.09.2021 o 21,15 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Vojtech Magyarics    .......................................... 

 

Balázs Papp   .......................................... 

 

 

 

         ............................................. 

              Ing. Juraj Bertalan 

                   starosta obce 


