
ZÁPISNICA 

Z  5.  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

V BAKE 

KONANÉHO DŇA  21. 07. 2020  O 19:00  HODINE 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE  BAKA 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Némethová – 19:10, Balázs Papp, Juraj Csomor, Vojtech Magyarics 

Neprítomný: - 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

3. Schválenie zmluvy o dielo ohľadne „Obstaranie /dodávka a montáž/ vybavenia 

kuchyne kultúrneho domu“- zariadenie kuchyne 

4. Schválenie objednávky na dodanie a montáž točitého schodiska – Rekonštrukcia 

kultúrneho domu v Bake 

5. Rôzne 

- Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp 

6. Diskusia 

7. 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 

                                           Vojtech Magyarics 

 



Uznesenie č. 44/2020, zo dňa 21.07.2020 

Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa, schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo, starosta Obce Baka 

Určuje poslancov za overovateľov zápisnice: p. Ing. Peter Horváth  a p. Vojtech Magyarics, 

zapisovateľku zápisnice: p. Eleonóra Kulacs 

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                              Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 45/2020, zo dňa 21. 07. 2020 

Schválenie programu zasadnutia OZ.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Baka zo dňa 21.07.2020 

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                               Uznesenie bolo schválené 

 

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

Stav v plnení uznesení od r. 2019 

1) Uznesenie č.06/2019 - Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Baka 
- trvá 

2) Uznesenie č.25/2019 -  Zriadenie zeleného dvora v areáli Dojnickej farmy  
PD Jurová v Bake - trvá 

3) Uznesenie č.40/2019 - preveriť aktuálny stav  prevádzky celého  vykurovacieho 
systému v budove bývalej základnej školy pre účely zníženia prevádzkových nákladov 
na teplo -  trvá  

4) Uznesenie č.62/2019 - Schválenie a zverejnenie zámeru prenájmu časti majetku Obce 
Baka na umiestnenie reklamného zariadenia -nesplnené (zmluva o nájme nebola 
uzatvorená ani zverejnená a neprebehla ani úhrada) 

 

Uznesenie č. 46/2020, zo dňa 21.07.2020 



Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ z ostatného zasadnutia. 

Hlasovanie: 7 

Za: 7 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                           Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 3 – Schválenie zmluvy o dielo ohľadne „Obstaranie /dodávka a montáž/ 

vybavenia kuchyne kultúrneho domu“- zariadenie kuchyne 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom zmluvy o dielo ohľadne 

„Obstaranie /dodávka a montáž/ vybavenia kuchyne kultúrneho domu“- zariadenie kuchyne. 

Po vyhodnotení cenových ponúk, dodávateľom zákazky bude spoločnosť GASTRO TRADE 

SLOBODA, s.r.o.. Cena diela predstavuje sumu 31 929,79 EUR s DPH.  

Uznesenie č. 47/2020, zo dňa 21.07.2020 

Schválenie zmluvy o dielo ohľadne „Obstaranie /dodávka a montáž/ vybavenia kuchyne 

kultúrneho domu“ – zariadenie kuchyne 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

a) schvaľuje zmluvu o dielo uzatvorenú medzi obcou Baka, ako objednávateľom 

a spoločnosťou GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., so sídlom Hlavná 1357/133, 925 23 

Jelka, IČO: 47132884, ako dodávateľom na predmet zákazky: „Obstaranie /dodávka 

a montáž/ vybavenia kuchyne kultúrneho domu“ – zariadenie kuchyne za cenu diela 

31 929,79 Eur s DHP a to v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

b) OZ poveruje starostu obce na podpísanie zmluvy uvedenej v písm. a) tohto 

uznesenia. 

Hlasovanie: 7 

Za: 7 

Proti: 0, Zdržal sa:0 

                                                                                               Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 4 – Schválenie objednávky na dodanie a montáž točitého schodiska – 
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bake 
 



Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom zmluvy o dielo na  „Zhotovenie 
a montáž točitého schodiska – Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bake“.  
 
Poslanec p. Papp  navrhol rokovať s dodávateľom o zníženie pôvodnej ceny o 5 %. Poslanci 

Obecného zastupiteľstva sa priklonili k prednesenému návrhu, požiadali   starostu, aby sa 

spojil s dodávateľom – DNB Steel, s.r.o. a prerokoval navrhovanú  zľavu. Na základe 

súhlasného stanoviska  všetkých zainteresovaných strán bola schválená  cena za dielo vo výške  

4 300 € s DPH.   

Poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali aj o drevených schodoch, ktoré by tlmili dupot 

a hluk pri používaní železných schodov. Poslanci odporúčali starostovi obce vykonať prieskum 

trhu a na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie cenových ponúk získať najvýhodnejšiu 

cenu na predmetnú zákazku. Pre nedostatok relevantných informácií obecné zastupiteľstvo 

rozhodlo tento  programový bod presunúť na najbližšie zasadnutie OZ .  

 
 

Uznesenie č. 48/2020, zo dňa 21.07.2020 
 

Schválenie zmluvy o dielo – Dodanie a montáž točitého schodiska  - Rekonštrukcia kultúrneho 
domu v Bake 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

a) schvaľuje zmluvu o dielo uzatvorenú medzi obcou Baka, ako objednávateľom 
a spoločnosťou DNB Steel s.r.o., so sídlom Baka 165, 930 04 Baka, IČO: 52945308. ako 
dodávateľom na predmet zákazky: Dodanie a montáž točitého schodiska – 
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bake za cenu diela 4 300,00 Eur s DPH a to v znení, 
ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

b) OZ poveruje starostu obce na podpísanie zmluvy uvedenej v bode a) tohto uznesenia. 
 

 
Hlasovanie: 7 
 
Za: 7 

 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
                                                                                              Uznesenie bolo schválené 

 
K bodu č. 5 – Rôzne 
 

Uznesenie č. 49/2020, zo dňa 21.07.2020 
 
Informatívne správy starostu obce 

- Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp – starosta obce 
oboznámil poslancov OZ, že začal rokovať so spoločnosťou EXATA 
GROUP, a.s. ( PD Jurová) o možnosti dočasného  uloženia 
odpadových vôd v areáli objektu farmy dojníc. Jedná sa o žumpy 



s celkovým objemom  800 m3, do ktorých môžu z obce Baka, 
Jurová, Trstená na Ostrove a Horný Bar vyvážať odpadovú vodu 
z domácnosti. Starosta obce navrhol zvolať verejné zhromaždenie 
obyvateľov obce za účelom poskytnutia dôležitých  informácií 
o vývoji situácie pri riešení  odvádzania a likvidácie odpadových 
vôd z domácností ako aj o finančnej záťaži, ktorú prinesie. 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 
berie na vedomie informatívne správy starostu obce prezentované v bode „Rôzne“. 
 
Hlasovanie: 7 
 
Za : 7 
 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
                                                                                    Uznesenie bolo schválené 

 
 
Diskusne príspevky: 

- Poslanec p. Papp informoval prítomných, že viacerí  obyvatelia 
obce nerešpektujú legislatívou stanovené podmienky pre 
nakladanie s odpadovými vodami a vypúšťajú splašky  zo žúmp do 
kanálov. Taktiež sa prihováral, aby  boli prostredníctvom  
miestneho rozhlasu vyzvaní všetci obyvatelia obce  na prísne 
dodržiavanie zákona o vodách, ktorý zakazuje  vypúšťanie 
odpadový vôd zo  žúmp na ornú pôdu, do záhrad resp.  do kanálov  
 

- Poslanec p. Papp navrhol zabezpečiť službu:  postrekovanie  proti 
komárom 
 

- Poslanec p. Csomor navrhol vybavenie kultúrneho domu  novým 
nábytkom ( stoly, stoličky)  

 

 
- Do diskusie sa zapojila aj hlavná kontrolórka. Upozornila orgánov 

obce na povinnosť zverejňovať návrh programu zasadnutia 
obecného zastupiteľstva (pozvánku) na úradnej tabuli obci a na 
webovom sídle obce aspoň tri dní pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva.  Ďalej informovala prítomných o obsahu 
Uznesenia  Najvyššieho súdu SR, ktorý v prospech obce Baka 
priznal náhradu trov dovolacieho konania v plnom rozsahu. Na 
vyplatenie náhrady trov dovolacieho konania je potrebné vyznačiť 
doložku právoplatnosti na rozhodnutí a po tomto úkone požiadať 
Okresný súd Dunajská Streda, aby rozhodol o výške náhrady trov 
dovolacieho konania.  



 
Starosta obce Baka, Ing.  Juraj Bertalan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil 
za ukončené. 

 
 

 
Poslanci OZ stanovili termín najbližšieho zasadnutia OZ  na ........................... . 
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  dňa 21. 07. 2020 o 20:51 hod.. 

 
Zapísala:         Eleonóra Kulacs 

 
Overovatelia: Ing. Peter Horváth 

            Vojtech Magyarics 
 

 
 
                                                                                                Ing. Juraj Bertalan 
                                                                                                starosta obce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 


