
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03.05.2022 v kultúrnom dome v 

Bake. 

 

Prítomní : 

p. Ing. Juraj Bertalan, starosta obce 

p. Renata Bertalan 

p. Juraj Csomor 

p. Ing. Peter Horváth 

p. Vojtech Magyarics 

p. Ladislav Mészáros 

p. Mgr. Bernadeta Németh 

p. Balázs Papp 
 

Ostatní prítomní:  p.Ing. Lívia Sárkányová, hlavná kontrolórka obce 

 

 

 

01/1. 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 7, poslanci obecného zastupiteľstva sú prítomní v plnom 

počte, 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. Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo s 

navrhovaným programom podľa pozvánky, hlavná kontrolórka obce požiadala o zaradenie 

ďalších bodov - Plán kontrolnej činnosti HK obce Baka na I. polrok 2022 a Správa o 

kontrolnej činnosti HK obce Baka za rok 2021. Starosta obce oznámil, že Plán kontrolnej 

činnosti HK obce Baka na I. polrok 2022 sa bude prerokovávať v bode 3 a Správa o 

kontrolnej činnosti HK obce Baka za rok 2021sa bude prerokovávať v bode 4. 

Starosta obce vyjadril určitú nevôľu s prítomnosťou hlavnej kontrolórky obce, nakoľko 

Ing. Lívia Sárkányová je na dlhodobej PN a pravdepodobne svojou prítomnosťou porušila 

liečebný poriadok. Z uvedeného dôvodu, jej nebola zaslaná ani pozvánka na zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva. 

 

 

Starosta sa opýtal či sú otázky k predloženým návrhom. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ 

3. Plán kontrolnej činnosti HK obce Baka na I. polrok 2022 

4. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Baka za rok 2021 

5. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Baka na roky 

2021-2027 

6. Optimalizácia nákladov na dodávku zemného plynu 



7. Začlenenie obce Baka do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona 

s ručením obmedzením (EZÚS Arrabona) 

8. Uloženie optického telekomunikačného káblu - Vyznačenie výkopov v chodníku 

9. Rozšírenie plochy cintorína v Bake pre rozširovanie hrobových miest 

10. Arpád Sebők – Kúpna zmluva 

11. Prejednanie žiadosti Imricha Mészárosa 

12. Plán kultúrnych podujatí obce Baka na rok 2022 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0           Zdržali sa: 0 

 

 

Poslanci obce: 

schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bake. 
 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
 

 

 

01/2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Zapisovateľ:   p. Mgr. Bernadeta Németh 

Overovatelia zápisnice: p. Ing. Peter Horváth 

    p. Ladislav Mészáros 

 

Hlasovanie o určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

Poslanci obce: 

schválili zapisovateľa a overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bake. 
 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
 

 

 

 

 

02. Kontrola plnenia uznesení 



 

Starosta obce informoval prítomných, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného 

zastupiteľstva boli splnené. 

 

Hlasovanie o kontrole plnenia uznesení: 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

Poslanci obce: 

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

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
 

 

 

03. Plán kontrolnej činnosti HK obce Baka na I. polrok 2022 

 

Plán kontrolnej činnosti HK obce Baka na I. polrok 2022 predkladá Ing. Lívia Sárkányová, 

hlavná kontrolórka obce. 
 

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: 7 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

 

Poslanci obce: 

berú na vedomie Plán kontrolnej činnosti HK obce Baka na I. polrok 2022. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

 

 

 

 

04. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Baka za rok 2021 



 

Správa o kontrolnej činnosti HK obce Baka za rok 2021 predkladá Ing. Lívia Sárkányová, 

hlavná kontrolórka obce. 
 

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: 7 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

 

Poslanci obce: 

berú na vedomie Správu o kontrolnej činnosti HK obce Baka za rok 2021. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

05. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Baka na roky 

2021-2027 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Baka na roky 2021-2027 predkladá 

Ing. Juraj Bertalan, starosta 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: 7 

 

Za: 6 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh) 

 

Proti: 0       Zdržali sa: 1 ( p. Balázs Papp) 

 

Poslanci obce: 

schválili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Baka na roky 2021-2027. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 



06/1. Optimalizácia nákladov na dodávku zemného plynu pre odberné miesto: 

SKSPPDIS000210202183 

 

Optimalizáciu nákladov na dodávku zemného plynu predkladá Ing. Juraj Bertalan, 

starosta 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: 7 

 

Za: 6 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh) 

 

Proti: 0       Zdržali sa: 1 ( p. Balázs Papp) 

 

 

Poslanci obce: 

a) schválili Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber), ktorý sa uzaviera medzi dodávateľom: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

IČO: 35815256, a odberateľom: Obec Baka, Baka 9999, 930 04 Baka, 

IČO: 00305260, ohľadne odberného miesta: SKSPPDIS000210202183. 

 

 

b) poverili starostu obce aby podpísal dodatok uvedený v písm. a) tohto uznesenia. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

06/2. Optimalizácia nákladov na dodávku zemného plynu pre odberné miesto: 

SKSPPDIS000210202179 

 

Optimalizáciu nákladov na dodávku zemného plynu predkladá Ing. Juraj Bertalan, 

starosta 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: 7 



 

Za: 6 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh) 

 

Proti: 0       Zdržali sa: 1 ( p. Balázs Papp) 

 

 

Poslanci obce: 

a) schválili Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber), ktorý sa uzaviera medzi dodávateľom: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

IČO: 35815256, a odberateľom: Obec Baka, Baka 9999, 930 04 Baka, 

IČO: 00305260, ohľadne odberného miesta: SKSPPDIS000210202179. 

 

b) poverili starostu obce aby podpísal dodatok uvedený v písm. a) tohto uznesenia. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

06/3. Optimalizácia nákladov na dodávku zemného plynu pre odberné miesto: 

SKSPPDIS030210022228 

 

Optimalizáciu nákladov na dodávku zemného plynu predkladá Ing. Juraj Bertalan, 

starosta 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: 7 

 

Za: 6 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh) 

 

Proti: 0       Zdržali sa: 1 ( p. Balázs Papp) 

 

 

Poslanci obce: 

a) schválili Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber), ktorý sa uzaviera medzi dodávateľom: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

IČO: 35815256, a odberateľom: Obec Baka, Baka 9999, 930 04 Baka, 

IČO: 00305260, ohľadne odberného miesta: SKSPPDIS030210022228. 

b) poverili starostu obce aby podpísal dodatok uvedený v písm. a) tohto uznesenia. 

 



Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

06/4. Optimalizácia nákladov na dodávku zemného plynu pre odberné miesto: 

SKSPPDIS000210202176 

 

Optimalizáciu nákladov na dodávku zemného plynu predkladá Ing. Juraj Bertalan, 

starosta 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: 7 

 

Za: 6 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh) 

 

Proti: 0       Zdržali sa: 1 ( p. Balázs Papp) 

 

 

Poslanci obce: 

a) schválili Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber), ktorý sa uzaviera medzi dodávateľom: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

IČO: 35815256, a odberateľom: Obec Baka, Baka 9999, 930 04 Baka, 

IČO: 00305260, ohľadne odberného miesta: SKSPPDIS000210202176. 

 

b) poverili starostu obce aby podpísal dodatok uvedený v písm. a) tohto uznesenia. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

06/5. Optimalizácia nákladov na dodávku zemného plynu pre odberné miesto: 

SKSPPDIS000210202178 

 

Optimalizáciu nákladov na dodávku zemného plynu predkladá Ing. Juraj Bertalan, 

starosta 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: 7 

 

Za: 6 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh) 

 

Proti: 0       Zdržali sa: 1 ( p. Balázs Papp) 

 

 

Poslanci obce: 

a) schválili Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber), ktorý sa uzaviera medzi dodávateľom: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

IČO: 35815256, a odberateľom: Obec Baka, Baka 9999, 930 04 Baka, 

IČO: 00305260, ohľadne odberného miesta: SKSPPDIS000210202178. 

 

b) poverili starostu obce aby podpísal dodatok uvedený v písm. a) tohto uznesenia. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

06/6. Optimalizácia nákladov na dodávku zemného plynu pre odberné miesto: 

SKSPPDIS000210202180 

 

Optimalizáciu nákladov na dodávku zemného plynu predkladá Ing. Juraj Bertalan, 

starosta 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: 7 

 

Za: 6 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh) 

 

Proti: 0       Zdržali sa: 1 ( p. Balázs Papp) 

 

 

 

Poslanci obce: 



a) schválili Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber), ktorý sa uzaviera medzi dodávateľom: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

IČO: 35815256, a odberateľom: Obec Baka, Baka 9999, 930 04 Baka, 

IČO: 00305260, ohľadne odberného miesta: SKSPPDIS000210202180. 

b) poverili starostu obce aby podpísal dodatok uvedený v písm. a) tohto uznesenia. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

7. Začlenenie obce Baka do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona 

s ručením obmedzením (EZÚS Arrabona) 

 

Začlenenie obce Baka do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona s ručením 

obmedzením (EZÚS Arrabona) predkladá Ing. Juraj Bertalan, starosta 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: 7 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

 

Poslanci obce: 

a) žiadali o členstvo v spoločnosti Európske zoskupenie územnej spolupráce Arrabona 

s ručením obmedzením (EZÚS Arrabona), 

b) si prečítali a prijali stanovy a dohovor EZÚS Arrabona, ktoré sú uvedené v prílohe 

k tomuto rozhodnutiu, 

c) oprávnili starostu obce, Ing. Juraja Bertalana s podpísaním dokumentov potrebných 

na vstup do spoločnosti. 

d) S rozhodnutím obecného zatupiteľstva treba informovať predsedu spoločnosti 

EZÚS Arrabona. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

 

8. Uloženie optického telekomunikačného káblu - Vyznačenie výkopov v chodníku 



 

Uloženie optického telekomunikačného káblu - Vyznačenie výkopov v chodníku predkladá 

Ing. Juraj Bertalan, starosta 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: 7 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

 

Poslanci obce: 

schválili uloženie optického telekomunikačného kábla na území obce Baka pre investora: 

Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a to v súlade 

s dokumentáciou pre územné rozhodnutie pre stavbu: INS_FTTH_GABC_04_BAKA 

za podmienku, že investor stavby bude povinný po ukončení stavby navrátiť stavenisko na 

vlastné náklady do pôvodného stavu. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

9. Rozšírenie plochy cintorína v Bake pre rozširovanie hrobových miest 

 

Rozšírenie plochy cintorína v Bake pre rozširovanie hrobových miest predkladá Ing. Juraj 

Bertalan, starosta 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: 7 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

Poslanci obce: 



poverili starostu, aby prerokoval možnosti majetkovoprávneho riešenia vlastníckych vzťahov 

ohľadne pozemkov dotknutých pri plánovanom rozšírení teritória miestneho cintorína 

a následne podal správu pre OZ o výsledkoch rokovania. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

10. Arpád Sebők – Kúpna zmluva 

 

Návrh Kúpnej zmluvy pána Arpáda Sebőka predkladá Ing. Juraj Bertalan, starosta obce. 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Cýba , čo chce kupovať... 

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: 7 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

 

Poslanci obce: 

poverili starostu, aby vyzval predávajúceho Árpád Sebők rod. Sebők, nar. 08.11.1959, bytom 

930 05 Gabčíkovo, Dunajská 770/37 a manželka Judita Sebőková, nar. 05.05.1961, bytom 

930 05 Gabčíkovo, Dunajská 770/37 na prepracovanie návrhu kúpnej zmluvy ohľadne 

pozemkov: pozemok registra CKN – parc. č. 1390/100 - zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 978 m2, parc. č. 1390/81 – orná pôda o výmere 524 m2, parcela číslo 1390/98 

– orná pôda o výmere 705 m2, najmä pokiaľ ide o upresnenie predmetu prevodu, o určenie 

protokolárneho odovzdania predmetu prevodu. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

11. Prejednanie žiadosti Imricha Mészárosa 

 

Žiadosť pána Imricha Mészárosa predkladá Ing. Juraj Bertalan, starosta 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: 7 



 

Za: 5 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Vojtech Magyarics, p. Ladislav Mészáros, 

p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0   Zdržali sa: 2 (p. Ing. Peter Horváth, p. Mgr. Bernadeta Németh) 

Poslanci obce: 

a) schválili zámer previesť majetok Obce Baka: spoluvlastnícky podiel vo výške 

1/28–iny v pomere k celku ohľadne nehnuteľnosti ktorá je vedená Okresným úradom 

Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV č. 929 v kat. úz. Baka ako pozemok – parc. 

EKN č. 587 (orná pôda) vo výmere 4314 m2 (ďalej len ako „predmet prevodu“), 

za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2 v prospech žiadateľa: Imrich Mészáros, bytom Baka 78 

a to v súlade s ust. § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení, formou 

kúpnej zmluvy, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že vyššie 

uvedený žiadateľ je majoritným spoluvlastníkom parc. č. 587 a trvale a dlhšiu dobu 

už túto parcelu obhospodaruje. 

 

b) ukladali obecnému úradu zverejniť tento zámer na svojej úradne tabuli 

a na internetovej stránke obce v súlade s ust. § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

v platnom znení. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

12. Plán kultúrnych podujatí obce Baka na rok 2022 

 

Plán kultúrnych podujatí obce Baka na rok 2022 predkladá Renata Bertalan, Predsedkyňa 

kultúrnej komisii. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

Predsedkyňa kultúrnej komisii predložila obecnému zastupiteľstvu plán kultúrnych akcií na 

rok 2022: 

o „Jaj de jó a habos sütemény“  Charitatívny festival pečenia – 21.05.2022 

o  Vďaka Poľovníckemu združeniu v Bake bude možnosť aj kúpy a konzumácie gulášu 

z diviny. Poľovnícke združenie výťažkom z predaja podporí deň detí v našej obci - 

21.05.2022 

o  Deň detí – 04.06.2022 

o  Divadelné predstavenie, spomienka na Trianon „Sorsunk: Magyar!“ – 05.06.2022 

o  Obecné dni – 16.07.2022 

Ostatné budú doplnené podľa potrieb obce. 
 

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: 7 



 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

Poslanci obce: 

brali na vedomie Plán kultúrnych podujatí obce Baka na rok 2022. 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

13. Rôzne 

 

Informácie starostu 
 

Starosta obce informoval prítomných, že: 

o každý druhý týždeň v utorok, až do začatia výstavby budú prebiehať kontrolné dni na 

projekt „Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvodnenie a čistenie odpadových vôd“ 

na Obecnom úrade Baka, 

o Prednosta Okresného úradu Dunajská Streda požiadal poslancov a starostu obce 

o stretnutie zo zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Slovenskej 

nadácie pre UNICEF. 

 

 

Hlasovanie: 7 

 

Za: 7 

(p. Renata Bertalan, p. Juraj Csomor, p. Ing. Peter Horváth, p. Vojtech Magyarics, 

p. Ladislav Mészáros, p. Mgr. Bernadeta Németh, p. Balázs Papp) 

 

Proti: 0          Zdržali sa: 0 

 

 

Poslanci obce: 

brali na vedomie informatívne správy starostu obce prezentované v bode „Rôzne“. 

 

 

 

14. Diskusia  

 

 

 

15. Záver  

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný́, Ing. Juraj Bertalan, 

starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil 

za ukončené́. 

 

 



 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené dňa 03.05.2022 o 23:00 hod. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

p. Ing. Peter Horváth      ...................................................... 

 

p. Ladislav Mészáros      ...................................................... 
 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Bernadeta Németh   ...................................................... 

 

 

 

 

 

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

Ing. Juraj Bertalan 

            starosta obce 


