
Zápisnica 

z 3. zasadnutia obecného zastupitelstva v Bake, konaného dňa 30.06.2021 o 19:00 hodine 

v sále kultúrneho domu v Bake 

 

Prítomní : 

Ing. Juraj Bertalan, starosta obce 

Juraj Csomor 

Ladislav Mészáros 

Ing. Peter Horváth 

Renata Bertalan 

Mgr. Bernadeta Némethová 

Vojtech Magyarics 
 

Ostatní prítomní: Jana Krajmer, účtovníčka obce 

   Ing. Sibyla Szabóová, hlavná kontrolórka obce 

 

 

1/1. Otvorenie 
 

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

V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatoval, 

že počet prítomných poslancov je 6 chýbal Balázs Papp t.j. obecné zastupiteľstvo v Bake 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

3. Návrh rozpočtu obce Baka na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 

2022-2023 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Baka 

na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 

4. Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2020 

5. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020 a stanovisko HK k záverečnému účtu 

za rok 2020 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 
 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bake. 

 

 

 

1/2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ:   p. Ing. Peter Horváth 
Overovatelia zápisnice: p. Mgr. Bernadeta Némethová 

p. Juraj Csomor 
 

 

Hlasovanie o určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

schválili zapisovateľa a overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bake. 

 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Starosta obce skonštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesení č. 08/2021, 09/2021, 10/2021, 

11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021 , 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 

21/2021 , 22/2021 a 23/2021 zo dňa 07.06.2021 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. Návrh rozpočtu obce Baka na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 

2022-2023 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Baka 

na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 

 



Návrh rozpočtu obce Baka na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2023 predkladá 

Jana Krajmer, úňctovníčka obce. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Baka na rok 2021 a k návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 predkladá Ing. Sibyla Szabóová, hlavná kontrolórka 

obce. Materiál nebol poslancom predložený na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

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

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

 

 

Hlasovanie o rozpočte obce Baka za rok 2021 

 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

a) na základe odporúčania hlavného kontrolóra obce schválili rozpočet obce Baka na rok 

2021. Pripomienky hlavného kontrolóra obce budú zapracované po schválení rozpočtu, 

nakoľko neboli riadne a včas predložené na prerokovanie. 

 

 

Hlasovanie o viacročnom rozpočte obce Baka na roky 2022-2023 

 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

b) berú na vedomie viacročný rozpočet obce Baka na roky 2022-2023. 

 

 

Hlasovanie o odbornom stanovisku hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Baka na rok 2021 

a viacročného rozpočtu na roky 2022-2023. 

 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

c) berú na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Baka 

na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2023. 

 

 

 

4. Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2020 

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2020 predkladá Ing. Sibyla Szabóová, 

hlavná kontrolórka obce. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

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 správe o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2020. 



 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

berú na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2020. 

 

 

 

5. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020 a stanovisko HK k záverečnému účtu 

za rok 2020 

Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020 a stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2020 

predkladá Ing. Sibyla Szabóová, hlavná kontrolórka obce. Materiál nebol poslancom 

predložený. V priebehu hodnotenia Záverečného účtu hlavná kontrolorka obce zmenila tému a 

verbálne napádala ekonómku obce a ohovárala. Robila tak v maďarskom jazyku aj napriek 

tomu, že má vedomosť o tom, že ekonómka obce neovláda maďarský jazyk, čo zapříčinilo, že 

sa nevedela obhájiť. Po niekoľko násobnom vyzívaní z radov poslancov v oklieštenej verzií 

hlavná kontrolorka pretlmočila to, čo čítala v maďarskom jazyku. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. 

 

Starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať. 

 

 

Hlasovanie o správe hlavného kontrolóra a o stanovisku k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

a) berú na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 

2020. 

 

 

Hlasovanie o Záverečnom účete obce a o celoročnom hospodárení obce Baka 

 

Za: 3     Proti: 0      Zdržalo sa: 3 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

b) neschválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradou. 

 

 

Hlasovanie o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

c) schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 25 892,77 EUR. 

 



6. Rôzne 

Informatíve správy starostu obce:  

o Náprava závlahového kanála C7 a kanála 

Trstená na Ostrove-Baka 

Hlasovanie 

 

Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

berú na vedomie informatívne správy starostu obce prezentované v bode „Rôzne“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce Baka, Ing. Juraj Bertalan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil 
za ukončené. 
 
 
Poslanci OZ stanovili termín najbližšieho zasadnutia OZ na 20.07.2021. 
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené dňa 07. 06. 2021 o 22:00 hod. 
 
 
Zapísal: p. Ing. Peter Horváth 
 
Overovatelia:  p. Mgr. Bernadeta Némethová 
 

 p. Juraj Csomor 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ........................................ 

      Ing. Juraj Bertalan 
         starosta obce 


