
ZÁPISNICA 

Z  4.  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

V BAKE 

KONANÉHO DŇA  29.06.2020  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, Balázs Papp, Vojtech Magyarics –  odchod 18:11 

Neprítomný: - 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 

4. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 

5. Schválenie zmluvy o dielo ohľadne Rekonštrukcie kultúrneho domu  v Bake – Ostatné 

práce 

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

kuchyne kultúrneho domu „ – zariadenie kuchyne 

7. Schválenie objednávky na dodanie a montáž točitého schodiska pri Rekonštrukcie 

kultúrneho domu v Bake 

8. Rozhodovanie o kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré sú plánované do konca 

roka 2020 

9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

10. Matej Zsemle – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

11. Matej Zsemle – Projekt výstavby skladovej haly 

12. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku v prospech obce Mária Matusová 

13. Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. 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: Renáta Bertalanová 

                                           Juraj Csomor 

Hlavná kontrolórka  navrhla doplnenie programu o ďalší bod, a to: 

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2020 

Upravený program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 

4. Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2020 

5. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 

6. Schválenie zmluvy o dielo ohľadne Rekonštrukcie kultúrneho domu  v Bake – Ostatné 

práce  

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

kuchyne kultúrneho domu „ – zariadenie kuchyne 

8. Schválenie objednávky na dodanie a montáž točitého schodiska pri Rekonštrukcie 

kultúrneho domu v Bake 

9. Rozhodovanie o kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré sú plánované do konca 

roka 2020 

10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

11. Matej Zsemle – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

12. Matej Zsemle – Projekt výstavby skladovej haly 

13. Prevod nehnuteľného majetku v prospech obce Mária Matusová 

14. Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

                             

Uznesenie č. 29/2020, zo dňa 29.06.2020 

Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa, schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo, starosta Obce Baka 

určuje poslancov za overovateľov zápisnice: p. Renáta Bertalan a p. Juraj Csomor, 

zapisovateľku zápisnice: p. Eleonóra Kulacs 

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                              Uznesenie bolo schválené 



 

Uznesenie č. 30/2020, zo dňa 29. 06. 2020 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Baka zo dňa 

29.06.2020 

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. 31/2020, zo dňa 29.06.2020 

Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ z ostatného zasadnutia. 

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                           Uznesenie bolo schválené 



 

K bodu č. 3 – Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 

Starosta obce informoval prítomných o rozhodnutí poslanca OZ Roberta Béliho, ktorý sa vzdal 

písomne svojho mandátu dňa 02.06.2020. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Bake 

o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018 

náhradníkom sa stal Vojtech Magyarics, kandidát Strany maďarskej komunity- Magyar 

közösség pártja. Vojtech Magyarics zložil sľub a prebral osvedčenie. 

 

Uznesenie č. 32/2020, zo dňa 29.06.2020 

Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Berie na vedomie nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, Vojtecha 

Magyaricsa, ktorého ako kandidáta navrhla Strana maďarskej komunity – Magyar közösség 

pártja.  

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti: 0, Zdržal sa:0 

                                                                                            Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2020 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s návrhom I. úpravy rozpočtu obce v roku 

2020.  

Uznesenie č. 33/2020, zo dňa 29.06.2020 

Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 obce Baka na úpravu rozpočtu schváleného na rok 2020. 

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti:0. Zdržal sa: 0 

                                                                                           Uznesenie bolo schválené 

 



K bodu č. 5 – Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 

Na zasadnutí OZ bola zvolená komisia na ochranu verejného záujmu. 

Predseda: Ing. Peter Horváth  

Členovia komisií: Renáta Bertalan a Mgr.  Bernadeta Némethová 

Komisia  skonštatovala, že starosta obce Baka, Ing. Juraj Bertalan  svoju zákonnú povinnosť 

splnil a majetkové priznanie predložil stanovenej lehote. Predložené majetkové priznanie 

starostu obce Baka Ing. Juraja Bertalana komisia preverila a skonštatovala, že podané 

majetkové priznanie je v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p. 

 

Uznesenie č. 34/2020, zo dňa 29.06.2020 

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

berie na vedomie 

a/ odovzdanie majetkového priznania starostu obce podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p. 

b/ záznam zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu vykonaného v súvislosti 

posúdením vecného obsahu a povinných náležitostí písomného oznámenia starostu podľa 

zákona č. 357/2004 Z.z. 

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                            Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 6 – Schválenie zmluvy o dielo ohľadne“ Rekonštrukcie kultúrneho domu v Bake“  

- Ostatné práce 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy je 

zhotovenie diela: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bake – Ostatné práce“.  Obec zverejnila 

výzvu   na predkladanie ponúk. Najnižšiu cenovú ponuku predložila obchodná spoločnosť GST-

STAV, s.r.o. Starosta predložil  poslancom aj  projektovú dokumentáciu vyhotovenú na 

konkrétne  stavebné práce   a rozpočtové výdavky na ich realizáciu. Podľa predloženej zmluvy 

o dielo   je predpokladaná cena ostatných prác predstavuje  46 549,68 Eur s DPH.  

Uznesenie č. 35/2020, zo dňa 29.06.2020 

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



Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

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

a spoločnosťou GSP-STAV, s.r.o. so sídlom Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

44535031, ako dodávateľom na predmet zákazky: „Rekonštrukcia kultúrneho domu  

v Bake“ – Ostatné práce za cenu diela 46 549,68 Eur s DPH a to v znení, ktoré tvoria 

prílohu tohto uznesenia 

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

uznesenia. 

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                           Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 7 – Schválenie zmluvy o dielo ohľadne „Obstaranie /dodávka a montáž/ 

vybavenia kuchyne kultúrneho domu“ – zariadenie kuchyne 

K prerokovanému programovému bodu odzneli viaceré diskusné príspevky zo strany 

poslancov. Namietali najmä cenu dodávky za jednotlivé zariadenia a taktiež počet elektrických 

sporákov a ich veľkosť.  

Nesúhlasné stanoviská diskutujúcich viedlo k tomu, že  OZ rozhodlo tento programový bod 

presunúť na rokovanie najbližšieho zasadnutia OZ.   

K bodu č. 8 – Schválenie objednávky na dodanie a montáž točitého schodiska pri realizácii 

projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bake 

Poslanci obecného zastupiteľstva rozvinuli širšiu diskusiu k predloženej cenovej ponuke. 

Namietali, že neboli oslovení viacerí odborníci v oblasti obrábania kovov na predloženie 

cenovej ponuky a poslanci nemali dostatok informácií k zodpovednému rozhodovaniu. 

Z rozsiahlej diskusie vyplynulo, že ponuka na výrobu točitých schodov nebola prijatá . OZ 

rozhodlo tento  programový bod presunúť na najbližšie rokovanie OZ.  

K bodu č. 9 – Rozhodovanie o kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré plánuje obec 

realizovať do konca roka 2020 

Predsedníčka komisie kultúry, Renáta Bertalan oboznámila prítomných s kultúrnymi 

a spoločenskými akciami, ktoré plánuje obec realizovať do konca roka 2020.  Patria sem 

kultúrne a spoločenské akcie: detský tábor „Királyrét“, dožinkové slávnosti, slávnostné 

otvorenie kultúrneho domu po rekonštrukcií, zákuskový festival, halloween party pre deti, 

zapálenie prvej sviečky na adventnom venci obce Baka, oslava Mikuláša, deň dôchodcov, 

vianočné dni-jarmočné dni na Luciu, stolnotenisový turnaj – Atesz kupa, novoročný ohňostroj 

v centrálnom parku.  

Uznesenie č. 36/2020, zo dňa 29.06.2020 



Rozhodovanie o kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré plánuje obec realizovať do konca 

roka 2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

Berie na vedomie kultúrne a spoločenské akcie, ktoré plánuje obec realizovať do konca roka 

2020 

Hlasovanie: 6 

Za: 6 

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

                                                                                             Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č. 10 – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných o návrhu plánu svojej kontrolnej činnosti na 

II. polrok 2020. Pôvodný plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020, predložený na 

rokovanie OZ dňa 2.6.2020,  bol upravený podľa odporúčania poslancov OZ a nadväznosti na  

diskusný príspevok pedagogickej pracovníčky  materskej školy.  

Uznesenie č. 37/2020, zo dňa 29.06.2020 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 
  
Hlasovanie: 6 

 
Za: 6 

 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
                                                                                    Uznesenie bolo schválené 

 
K bodu č. 11 – Matej Zsemle – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 
 
Starosta obce predniesol žiadosť  obyvateľa Mateja Zsemleho a manž. o odkúpenie časti 
pozemku parc. č. 220/1, v kat. území obce Baka, cca 700-100 m2.  Dôvodom predloženie tejto 
žiadosti je rozšírenie pracovného priestoru - dvora výrobnej prevádzky KOVÝR.  

 
Uznesenie č. 38/2020, zo dňa 29.06.2020 

 
Matej Zsemle – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 



 
berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie časti pozemku Mateja Zsemlu 

 
Hlasovalo: 6 

 
Za:  6 

 
Proti:  0      Zdržal sa:  0                                                     Uznesenie bolo chválené 
_____________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 12 – Matej Zsemle – Projekt výstavby skladovej haly 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom žiadosti obyvateľa Mateja Zsemleho a manž. 
– projekt výstavby skladovej haly. 
 

 
Uznesenie č. 39/2020, zo dňa 29.06.2020 

 
Matej Zsemle – Projekt výstavby skladovej haly 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 
berie na vedomie  projekt výstavby skladovej haly Mateja Zsemlu 

 
Hlasovanie: 6 
 
Za: 6 

 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
                                                                                 Uznesenie bolo schválené 

 
 
K bodu č. 13 – Prevod nehnuteľného majetku v prospech obce Mária Matusová, rod. 
Menyhártová a Barbora Menyhártová, rod. Csíziková 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou prevedenia pozemku vedeného na  LV č. 118, 
parc. č. 589/31, o výmere 120 m2, v kat. území Baka. Ako dôvod uvádzajú, že predmetný 
pozemok  je časťou miestnej komunikácie a využivanie tohto majetku je pre súčasných 
vlastníkov nereálne.  
 
 

Uznesenie č. 40/2020, zo dňa 29.06.2020 
 
Prevod nehnuteľného majetku v prospech obce, Mária Matusová, rod. Menyhártová 
a Barbora Menyhártová, rod. Csíziková 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 



berie na vedomie správu o prevode nehnuteľného majetku v prospech obce od obyvateľov 
obce Márií Matusovej a Barbory Menyhártovej. 
 
Hlasovanie: 6 
 
Za: 6 
 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
                                                                                    Uznesenie bolo schválené 

 
 
K bodu č. 14 – Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp 
 
Starosta obce informoval prítomných o problémoch, ktoré vyplynuli z legislatívnych zmien na 
úseku nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp. Sprísnili podmienky likvidovania obsahu 
žúmp. V obciach Baka, Jurová, Trstená na Ostrove, Horný Bar, Kráľovičove Kračany, Lúč na 
Ostrove nie je vybudovaná  verejná kanalizácia a chýba tiež  čistička odpadovej vody . Čističky 
odpadových vôd v okolitých obciach či mestách sú kapacitne preplnené a odmietajú prijímať 
splaškovú vodu z uvedených  obcí. Obyvatelia obce nateraz nemajú inú možnosť ako 
zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd z vlastných žúmp, len  objednať si službu 
prostredníctvom oprávnenej osoby a vypúšťať ju bez náležitého čistenia do povrchových resp. 
podzemných vôd. Dotknuté obce spoločne hľadajú  vhodný spôsob na riešenie tejto situácie.  
 

Uznesenie č. 41/2020, zo dňa 29.06.2020  
 
Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 
berie na vedomie správu o nakladaní s odpadovými vodami  zo žúmp 
 
Hlasovanie: 6 
 
Za:6 
 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
                                                                                    Uznesenie bolo schválené 

 
K bodu č. 15 – Rôzne 
 

Uznesenie č. 42/2020, zo dňa 29.06.2020 
Rôzne 
- Informatívne správy starostu obce 
- Poslanec p. Mészáros informoval prítomných, že strecha na športovej budove je vo veľmi 
zlom stave ( zateká a poškodzuje dažďová voda aj interiér budovy). Na zvýšenie sociálneho 
zázemia športového ihriska  predložil  návrh na  vybudovanie toalety pre ženy. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 



berie na vedomie informatívne správy starostu obce prezentované v bode „Rôzne“. 
 
Hlasovanie: 6 
 
Za: 6 
 
Proti:0, Zdržal sa: 0 
                                                                                          Uznesenie bolo schválené 

 
Uznesenie č. 43/2020, zo dňa 29.06.2020 
 
Rôzne 
 
Rozhodovanie o splnení legislatívou predpísaných podmienok na výkon funkcie vedúceho 
pedagogického zamestnanca v materskej škole 
 
Na základe diskusného príspevku pedagogického zamestnanca materskej školy, ktoré odznelo  
na zasadnutí OZ  dňa 2.6.2020, vznikla potreba zaujať stanovisko zo strany 
poslancov  k navrhovanému  postupu pedagogickej pracovníčky pri  získaní I. atestácie na 
výkon funkcie riaditeľky MŠ.  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Baka 
 
súhlasí  s postupom pani Zsanet Matusovej o získaní požadovaných predpokladov 
a požiadaviek – I. atestácie na výkon funkcie riaditeľky materskej  školy.  Termín na doplnenie 
kvalifikačných predpokladov na získanie I. atestácie  je do 31. 12. 2020. 
 
Hlasovanie: 6 
 
Za: 6 
 
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 21. 07. 2020. 
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  dňa 29.06.2020 o 20:53 hod.. 
 



 
 
 

 
Zapísala:         Eleonóra Kulacs 
 
Overovatelia: Renáta Bertalan 

            Juraj Csomor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Juraj Bertalan 
                                                                                         starosta obce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 


