
ZÁPISNICA 

Z  2.  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

V BAKE 

KONANÉHO DŇA  02.06.2020  O 18:00  HODINE 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE  BAKA 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Poslanci OZ:  Ing. Peter Horváth, Ladislav Mészáros, Renáta Bertalan, Mgr.         Bernadeta 

Némethová, Juraj Csomor – príchod o 18:32 hod. 

Neprítomný: Balázs Papp – ospravedlnený 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

3. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení z roku 2019 

4. Správa o výsledku kontrolu plnenia rozpočtu za rok 2019 

5. Prerokovanie ZÚ a rozpočtového hospodárenie za rok 2019 a stanovisko HK k ZÚ za 

rok 2019 

6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2020 

8. Schválenie zmluvy o dielo ohľadne „Rekonštrukcie kultúrneho  domu v Bake“ – 

Ostatné práce 

9. Schválenie zmluvy o dielo ohľadne „Obstarania /dodávka a montáž/ vybavenia 

kuchyne kultúrneho domu – zariadenie kuchyne“ 

10. Cenová ponuka na vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému 

verejnej správy pre obec Baka 

11. Námietka proti zvýšeniu opatrovateľského poplatku 

12. Opätovné otvorenie materskej školy v Bake 

13. Schválenie prevodu majetku obce formou zámennej zmluvy pre žiadateľa Terézia 

Csánová a ostatných majiteľov 

14. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku v prospech obce Mária Matusová 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

K bodu č.1  - Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva / ďalej len „OZ“/ obce Baka otvoril a viedol starosta 

obce Ing. Juraj Bertalan /ďalej len „starosta obce“/, ktorý na začiatku privítal prítomných 

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



nadpolovičná väčšina poslancov. Prítomných oboznámil s návrhom programu a určil 

zapisovateľa a navrhoval overovateľov zápisnice: 

Zapisovateľ: Eleonóra Kulacs 

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Horváth 

                                           Ladislav Mészáros 

Na podnet starostu obce bol program rokovania uvedený v pozvánke upravený zrušením 3 

programových bodov:   

8.Schválenie zmluvy o dielo ohľadne „Rekonštrukcie kultúrneho  domu v Bake“ – Ostatné 

práce 

9.Schválenie zmluvy o dielo ohľadne „Obstarania /dodávka a montáž/ vybavenia kuchyne 

kultúrneho domu – zariadenie kuchyne“ 

14.Schválenie prevodu nehnuteľného majetku v prospech obce Mária Matusová 

Upravený program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

3. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení z roku 2019 

4. Správa o výsledku kontrolu plnenia rozpočtu za rok 2019 

5. Prerokovanie ZÚ a rozpočtového hospodárenie za rok 2019 a stanovisko HK k ZÚ za 

rok 2019 

6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2020 

8. Cenová ponuka na vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému 

verejnej správy pre obec Baka 

9. Námietka proti zvýšeniu opatrovateľského poplatku 

10. Opätovné otvorenie materskej školy v Bake 

11. Schválenie prevodu majetku obce formou zámennej zmluvy pre žiadateľa Terézia 

Csánová a ostatných majiteľov 

12. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Baka č. 03/2020, ktorým sa bližšie 

upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Baka 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

Uznesenie č. 12/2020, zo dňa 02.06.2020 

Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa, schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo, starosta Obce Baka 

Určuje poslancov za overovateľov zápisnice: p. Ing. Peter Horváth a p. Ladislav Mészáros, 

zapisovateľku zápisnice: p. Eleonóra Kulacs 



Hlasovanie: 4 

Za: 4 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                              Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 13/2020, zo dňa 02. 06. 2020 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Baka zo dňa 

02.06.2020 

Hlasovanie: 4 

Za: 4 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                               Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 14/2020, zo dňa 02.06.2020 

Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ z ostatného zasadnutia. 

Hlasovanie: 5 

Za: 5 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                           Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 3 – Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení z roku 2019 

Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných o výsledku kontroly plnenia uznesení 

z roku 2019. Zhodnotila  stav v plnení uznesení, vo vybavovaní sťažností a petícií, 



pripomenula kontrolné zistenia vo vyúčtovaní dotácií a predniesla návrh opatrení 

a odporúčaní.   

Uznesenie č. 15/2020, zo dňa 02.06.2020 

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení z roku 2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia uznesení z roku 2019 

Hlasovanie: 5 

Za: 5 

Proti: 0, Zdržal sa:0 

                                                                                            Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 4 – Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2019 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 

2019.     Celkové rozpočtované zdroje obce za rok 2019 dosiahli výšku 567 382 €, čo je 94,01 

% plánovaného objemu. Z nich bežné príjmy boli naplnené na 95,98 %, kapitálové príjmy 

dosiahli 11,27 % plnenie a príjmy z finančných operácií sa naplnili na 108,74 %.  

Výdavková časť rozpočtu obce na rok 2019 bola zostavená v klasickej  štruktúre. Výdavky 

bežného rozpočtu boli rozdelené podľa platnej funkčnej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie 

a zahŕňali  celkom 9 hlavných oblastí. V rozpočtovom hospodárení obce sa v roku 2019 

financovali výdavky na zabezpečenie bežných prevádzkových potrieb obce a výdavky 

vyplývajúce z uzatvorených zmlúv na dodávku tovarov a služieb  vrátane ostatných finančných  

výdavkov v primeranom rozsahu. Na financovanie bežných výdavkov  boli použité rozpočtové 

zdroje vo výške 484 550 €, čo je k rozpočtu plnenie na 94,59 %. Realizované bežné výdavky za 

rok 2019 boli vyššie o 49 100 € v porovnaní so skutočnosťou roku 2018.  

Uznesenie č. 16/2020, zo dňa 02.06.2020 

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2019 

Hlasovanie: 5 

Za: 5 

Proti:0. Zdržal sa: 0 

                                                                                           Uznesenie bolo schválené 

 



K bodu č. 5 – Prerokovanie ZÚ a rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a stanovisko HK 

k ZÚ za rok 2019 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s obsahom záverečného účtu obce za rok 

2019. Predniesla svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019 a vzhľadom 

na dosiahnuté výsledky v hospodárení obce odporučila poslancom obecného zastupiteľstva 

uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Baka  za rok 2019 výrokom : celoročné  

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

                                 

Uznesenie č. 17/2020, zo dňa 02.06.2020 

Prerokovanie ZÚ a rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a stanovisko HK k ZÚ za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

a/ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 

2019 

b/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

c/ schvaľuje použite prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 26 811 EUR. 

Hlasovanie: 5 

Za: 5 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                            Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 6 – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu svoj  plán kontrolnej činnosti na 

II. polrok 2020, ktorý bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení.  Poslanci obecného zastupiteľstva rozvinuli diskusiu k obsahovému vymedzeniu 

kontrolnej akcie týkajúcej sa kontroly v materskej škole. Návrh na preformulovanie resp. 

zmenu vecnej stránky  kontrolnej akcie nebolo predložené a prijaté. Po ukončení diskusie 

starosta dal hlasovať k uvedenému programovému bodu.  

Hlasovanie: 5 

Za: 1 

Proti:  0, Zdržal sa: 4 

                                                                                            Uznesenie nebolo prijaté  

                                                                                           



K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2020 

Obecné zastupiteľstvo odporučilo programový bod zaradiť do programu ďalšieho rokovania 

OZ. 

 

K bodu č. 8 – Cenová ponuka na vypracovanie bezpečnostného projektu informačného 

systému verejnej správy pre obec Baka 

Starosta obce informoval poslancov, že obec Baka na základe § 2 Vyhlášky Národného 

bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z.z. ktorou sa určujú identifikačné kritériá 

prevádzkovanej služby bol zaradený do zoznamu prevádzkovateľov základnej služby podľa 

zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti.  Obec Baka je povinná  vypracovať 

bezpečnostný zámer /bezpečnostná politika/, analýzu rizík,  návrh bezpečnostných opatrení,  

bezpečnostné smernice. Na základe uvedených skutočností starosta predložil cenovú ponuku 

na zabezpečenie vyššie uvedených služieb.   

 

Uznesenie č. 18/2020, zo dňa 02.06.2020 

Cenová ponuka na vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému verejnej 

správy pre obec Baka 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Schvaľuje cenovú ponuku na vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému 

verejnej správy pre obec Baka 

Hlasovanie: 5 

Za: 5 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                           Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 9 – Námietka proti zvýšeniu poplatku za poskytovanie opatrovateľskej služby 

Starosta obce informoval poslancov, že opatrované osoby dňa 31.03.2020 podali námietku 

proti zvýšeniu opatrovateľského poplatku. 

OZ vypočul námietky prítomnej opatrovateľky, argumentáciu zobral na vedomie a odporučilo  

prijať nové VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby s účinnosťou od 01. 07. 2020. Prijatím 

nového VZN č. 5/2020 sa ruší VZN č. 1/2018 a 2/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

Uznesenie č. 19/2020, zo dňa 02.06.2020 

Námietka proti zvýšeniu opatrovateľského poplatku 



Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Berie na vedomie námietku proti zvýšeniu opatrovateľského poplatku 

Hlasovanie: 5 

Za: 5 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                              Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 10 – Opätovné otvorenie materskej školy v Bake 

Pani riaditeľka Hermína Csíziková informovala poslancov, že MŠ v súlade s uvoľňovaním 

opatrení prijatých proti šíreniu Covid -19,  je opätovne otvorená od 01. 06. 2020 

Uznesenie č. 20/2020. zo dňa 02.06.2020 

Opätovné otvorenie materskej školy v Bake 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Berie na vedomie opätovné otvorenie materskej škôlky v Bake 

Hlasovanie: 5 

Za: 5 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                             Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 11 – Schválenie prevodu majetku obce pre žiadateľa Terézia Csánová a ostatní 

majitelia 

Uznesenie č. 21/2020, zo dňa 02.06.2020 

Schválenie prevodu majetku obce pre žiadateľa Terézia Csánová a ostatných majiteľov 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

a.) schvaľuje prevod majetku Obce Baka: novoutvorené parcely CKN č. 1385/26 (zast. 
plocha a nádvorie) vo výmere 47 m2 a CKN č. 1385/27 (záhrada) vo výmere 306 m2, 
ktoré novoutvorené parcely boli vytvorené geometrickým plánom č. 5001/2020, 
vyhotoveným GEOPLAN Ing. Tiborom Gyulaim, ul. Biskupa Kondého 5138/38, Dunajská 
Streda zo dňa 31.01.2020 z pozemku – parc. CKN č. 1385/2 (záhrada) 
vo výmere 861 m2 a parc. CKN  č. 1385/4 (záhrada) vo výmere 1206 m2, ktoré pozemky 
sú vedené Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV 
č. 534 v kat. úz. Baka, a tvoria jej výlučne vlastníctvo, v prospech nižšie uvedených 
žiadateľov, do ich podielového spoluvlastníctva (v pomere v akom sú oni 



spoluvlastníkmi parc. CKN č. 1387/10), a to zámenou za parcelu CKN č. 1387/10 
(záhrada) vo výmere 353 m2, ktorá je vedená Okresným úradom Dunajská Streda, 
katastrálny odbor na LV č. 13 v kat. úz. Baka a tvorí podielové spoluvlastníctvo 
žiadateľov: Terézia Csánová, bytom Baka 322 (v pomere 1/2), Juraj Csánó, bytom 
Dunajská Streda, Smetanov háj 291/25 (v pomere 1/10), Emília Zalková, bytom 
Dunajská Streda, Boriny 1364/25 (v pomere 1/10), Margita Bertalanová, bytom 
Šamorín, Dunajská 1060/29 (v pomere 1/10), Pavel Csánó, bytom Trhová Hradská 570 
(v pomere 1/10) a Tibor Csánó, bytom Gabčíkovo, Budovateľská 596/10 
(v pomere 1/10), a to v súlade s ust. § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom 
znení, formou zámennej zmluvy, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva 
v tom, že vyššie uvedení žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi susediacej parc. 
CKN č. 1387/8 a predmet prevodu už dlhodobo zveľaďujú a starajú sa oňho, a tento 
tvorí technicky aj celok s ich parcelou č. 1387/8. Samotný prevod 
sa uskutočňuje na náklady žiadateľov. 
 

b.) poveruje starostu obce, aby v mene Obce Baka podpísal zámennú zmluvu s obsahom 
v súlade s písm. a) tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie: 5 
 
Za: 5 
 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
                                                                                    Uznesenie bolo schválené 

 
K bodu č. 12 – Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2020, ktorým sa bližšie 
upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Baka 
 

Uznesenie č. 22/2020, zo dňa 02.06.2020 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2020, ktorým sa bližšie upravujú 
niektoré podmienky držania psov na území Obce Baka 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 
 
schvaľuje Všeobecné záväzne nariadenia obce Baka č. 03/2020, ktorým sa bližšie 
upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Baka 
 
Hlasovalo: 5 
 
Za:  5 
 
Proti:  0      Zdržal sa:  0                                                     Uznesenie bolo chválené 
_____________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 13 – Rôzne 
 

Uznesenie č. 23/2020, zo dňa 02.06.2020 



Rôzne 
- Informatívne správy starostu obce 
- Diskusný príspevok hlavnej kontrolórky obce Baka 
 
Hlavná kontrolórka vo svojom príspevku informovala  poslancov obecného 
zastupiteľstva o aktuálnej situácií vo vykonávaní obecnej správy v Bake.  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 
berie na vedomie informatívne správy starostu obce  a diskusný príspevok hlavnej 
kontrolórky prezentované v bode „Rôzne“ 
 
Hlasovanie: 5 
Za: 5 
 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
                                                                                 Uznesenie bolo schválené 

 
 

Starosta obce Baka, Ing.  Juraj Bertalan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ 
vyhlásil za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslanci OZ stanovili termín najbližšieho zasadnutia OZ  na 15. 06. 2020. 
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  dňa 02.06.2020 o 21:31 hod.. 
 
Zapísala:         Eleonóra Kulacs 
 
Overovatelia: Ing. Peter Horváth 
                         Ladislav Mészáros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Juraj Bertalan 
                                                                                         starosta obce 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 


