Obecné zastupiteľstvo obce Bajtava
Zápisnica
zo XVI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bajtava, konaného
28.07.2021 v budove Obecného úradu v Bajtave
Prítomní :
Poslanci :

Terézia Bernáth – zástupca starostu obce
Krisztina Szalai
Alfréd Ballán
Vojtech Mlatec

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie dvoch overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Voľba predsedu a členov návrhovej komisie.
4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
5. Voľba hlavného kontrolóra.
6. Oboznámenie sa so správou nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020.
7. Návrh na schválenie úpravy smernice o poplatkoch za služby poskytované obcou a za
užívanie majetku obce Bajtava.
8. Informácie starostu.
9. D i s k u s i a.
10. Z á v e r.

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Jozef Benkó, starosta obce. Privítal prítomných
poslancov.
Konštatoval, že z 5 poslancov obecného zastupiteľstva sú prítomní 4 a tým je obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie dvoch overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Overovatelia zápisnice: Alfréd Ballán a Vojtech Mlatec
Zapisovateľka:
Beata Horesnyíková
Uznesenie č. 148/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Bajtava
berie na vedomie
overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Hlasovanie:

Uznesenie bolo prijaté.

za: 4 /Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec/
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0

K bodu 3. Voľba predsedu a členov návrhovej komisie.
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá spracuje a prednesie návrh
na uznesenie zo zasadnutia.
Uznesenie č. 149/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Bajtava
volí
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Terézia Bernárh
členovia komisie: Krisztina Szalai a Vojtech Mlatec
Hlasovanie:

za: 4 /Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec/
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Schválenie programu rokovania.
Starosta predložil program rokovania OZ uvedený na pozvánke. Spýtal sa poslancov či
súhlasia s navrhovaným programom alebo ho chcú zmeniť, či už doplnením alebo vylúčením
nejakého bodu. Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva obce Bajtava nemal návrh na
zmenu programu zasadnutia.
Starosta skonštatoval, že nakoľko nikto z poslancov obecného zastupiteľstva nemal žiadny
návrh na zmenu programu zasadnutia, dal hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Uznesenie č. 150/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Bajtava
schvaľuje
Program rokovania XVI. zasadnutia OZ
Hlasovanie:

za: 4 /Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec/
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie.
2. Určenie dvoch overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Voľba predsedu a členov návrhovej komisie.
4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
5. Voľba hlavného kontrolóra.
6. Oboznámenie sa so správou nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020.
7. Návrh na schválenie úpravy smernice o poplatkoch za služby poskytované obcou a za
užívanie majetku obce Bajtava.
8. Informácie starostu.
9. D i s k u s i a.
10. Z á v e r
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Hlasovanie:

za: 4 /Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec/
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Voľba hlavného kontrolóra.
Starosta informoval prítomných že, výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra obce
bola zverejnená na vývesných tabuliach obce a na internetovej stránke. Konštatoval, že v
určenom termíne do 12.07.2021 boli do podateľne obce doručené 2 obálky, ktoré komisia
otvorila a skontrolovala požadované údaje kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a
náležitosti v zmysle platnej legislatívy a uznesenia OZ č. 135/2021. Starosta vyžiadal výpis
registra trestov všetkých kandidátov, komisia konštatovala, že výpisy sú v poriadku. Na záver
komisia konštatovala, že kandidáti: p. Ildikó Leszkó a p. Henrieta Kosznovszka spĺňajú
požadované predpoklady a náležitosti na výkon funkcie hlavného kontrolóra.
Ďalej starosta obce prečítal výňatok zo zákona o obecnom zriadení § 18 a):
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v
prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
Ďalšou časťou, ktorá predchádza voľbe hlavného kontrolóra, je schválenie spôsobu
hlasovania. Poslanci navrhli schváliť tajnú voľbu. Starosta dal o nej hlasovať.
Uznesenie č. 151/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Bajtava
schvaľuje
voľbu hlavného kontrolóra uskutočniť tajným hlasovaním.
Hlasovanie:

za: 4 /Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec/
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o posúdení náležitostí a súčastí
prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
Potom starosta vyzval obidve kandidátky p. Leszkó a p. Kosznovszkú, aby sa v stanovenom
limite predstavili poslancom. Prvá predstúpila p. Kosznovszka a predstavila poslancom svoje
doterajšie pôsobenie, kvalifikačné predpoklady, skúsenosti a informácie z osobného života.
Ďalej sa predstavila poslancom p. Leszkó, ktorá spomenula informácie o vzdelaní, o
doterajšej práci, o kvalifikačných predpokladoch a ďalšie relevantné informácie. Po
prezentácii sa pristúpilo k tajnej voľbe. Boli rozdané 4 poslancom hlasovacie lístky a v
zmysle uznesenia č. 151/2021 prebehlo tajné hlasovanie. Priebeh hlasovania:
Počet prítomných poslancov: 4 Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec
Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 4 Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec
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Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 4
Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Henrieta Kosznovszka - 4
Ildikó Leszkó - 0
Výsledky voľby: zvolený kandidát – Henrieta Kosznovszka
Poslanci a starosta obce zablahoželali novozvolenej hlavnej kontrolórke obce Bajtava.
Uznesenie č. 152/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Bajtava
volí
Henrietu Kosznovszku do funkcie hlavného kontrolóra obce Bajtava s pracovným úväzkom
v rozsahu 10% úväzku, t.j. 3,75 hod. týždenne.
určuje
plat hlavného kontrolóra Obce Bajtava v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a podľa § 18c ods. 1)
písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v rozsahu 10%
pracovného úväzku s účinnosťou odo dňa nástupu výkonu do funkcie, a to 01.08.2021 vo
výške 131,00 EUR
Hlasovanie:

za: 4 /Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec/
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Oboznámenie sa so správou nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok
2020.
Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora o overovaní individuálnej
účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2020 vypracovanú Ing. Julianou
Farkasovou na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. 08-2021. Uviedol, že
ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti
ustanovené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe týchto skutočností bol v máji 2021 vykonaný audit účtovnej závierky obce
Bajtava zostavenej k 31.12.2020. Podľa jej názoru, účtovná závierka účtovnej jednotky
verejnej správy, ktorú zostavila obec Bajtava, poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie k 31.12.2020 a jej výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve.
OZ vzalo správu za vedomie.
Uznesenie č. 153/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Bajtava
berie na vedomie
správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020.
Hlasovanie:

za: 4 /Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec/
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 7. Návrh na schválenie úpravy smernice o poplatkoch za služby poskytované
obcou a za užívanie majetku obce Bajtava.
Starosta obce navrhol úpravu smernice o poplatkoch v jednom bode a to v sadzobníku za
prenájom nehnuteľného majetku obce. Obecné zastupiteľstvo po rozprave pristupuje k úprave
prenájmu kultúrneho domu. Úprava sadzobníka bude tvoriť prílohu č. 1 tejto zápisnice a
účinnosť nadobudne 01.08.2021. Starosta dal hlasovať o úprave poplatkov za prenájom
priestorov kultúrneho domu.
Uznesenie č. 154/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Bajtava
schvaľuje
návrh úpravy Sadzobníka poplatkov obce Bajtava za prenájom nehnuteľného majetku obce
ako dodatok č. 1 k Smernici o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie majetku
obce Bajtava..
Hlasovanie:

za: 4 /Bernáth, Szalai, Ballán, Mlatec/
proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Informácie starostu
Starosta podal informáciu:
- ohľadne Kultúrneho dňa obce dňa 21. augusta 2021 zrejme s rešpektovaním všetkých
protipandemických opatrení. Začiatok v neskorších popoludňajších hodinách
s kultúrnym programom, občerstvenie a večer zábava.
- obec ukončila projekt „Rekonštrukcia domu ľudových tradícií“. Kontrola fyzickej
realizácie projektu prebiehala v dvoch formách – vo forme administratívnej kontroly
a kontroly na mieste. Administratívna kontrola je tzv. 100%-ná dokladová kontrola,
pri ktorej bola overená každá finančná operácia t.j. overujú sa všetky prijaté faktúry,
účtovné doklady a doklady rovnocennej preukázateľnej hodnoty. Ďalej bola vykonaná
kontrola na mieste realizácie investície, kde fyzicky bola kontrolovaná dodanie
tovaru, prác a služieb t.j. všetky skutočnosti súvisiace s realizáciou projektu. Nie sú
žiadnej nedostatky.
- Firma Obecné siete, s.r.o. v júli začala realizovať vybudovanie WIFI prístupových
bodov v našej obci. Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 8 WIFI externých
prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti
širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi
zón.
- momentálne prebieha verejné obstarávanie na nákup smetiarskeho vozidla. Otvorenie
ponúk všetkých uchádzačov sa uskutoční dňa 06.08.2021.
- Obhliadkou inšpekcie bolo zistené je celý areál skládky odpadov nie je oplotené.
V najbližšej budúcnosti bude potrebné dobudovať súvislé oplotenie okolo vážiaceho
zariadenia zabezpečené uzamknuteľnou kovovou bránou, aby nebol umožnený voľný
prístup k vážiacemu zariadeniu. Mimo prevádzkových hodín vstupná brána bude
uzamknutá.

5

-

Ohľadne modernizácie automatizovaného vážiaceho systému s firmou Brutto s.r.o.
Tento systém je už zastaraný z roku 2009.

K bodu 10. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa p. Szalai K. – mala problém s parkovaním vozidiel pri
OD „B“. Autá parkujú chaoticky a zbytočne zaberajú niekoľko parkovacích miest na úkor
iných. Vážny problém s parkovaním je vo večerných hodinách, keď zaparkujú tak, že
znemožnia vjazd a výjazd vozidiel. Riešením je vyznačovanie parkovacích miest. Správnym
vyznačením sa získajú parkovacie miesta, nakoľko niektorí vodiči vedome či nevedome
zaparkujú tak, že zaberú aj 2 parkovacie miesta.
Starosta prisľúbil vyznačenie šesť kolmých parkovacích miest na parkovisko pri obytnom
dome „B“. Ak budú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.
K bodu 11. Ukončenie zasadnutia
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Beata Horesnyíková

Overovatelia:
Alfréd Ballán

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

Vojtech Mlatec

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

Starosta obce Bajtava: Jozef Benkó ...........................................
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