U Z N E S E N I E č. 1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
15.04.2014

________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Františka Kováča,
určenie overovateľov zápisnice: Jozefa Lengyela, Róberta Szitása
správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva,
správu o stave príprav investičného zámeru obce „Zámer obce na revitalizáciu areálu a
budovy bývalej STS na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Báč obce Báč a stavby súp.č. 28“.
5/ stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Báč za rok 2013,
6/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programovému rozpočtu obce Báč na roky
2014, 2015, 2016,
7/ Návrh Programového rozpočtu obce Báč na roky 2015, 2016,
8/ správu starostky o príprave Zámeru predaja majetku obce,
9/ predložené dôvodové správy k Zámeru predaja majetku obce,
10/ informácie o rôznych možnostiach modernizácie verejného osvetlenia,
11/ pripomienky a dotazy občanov v bode 12. a 13 programu rokovania.
1/
2/
3/
4/

B. k o n š t a t u j e, ž e
zasadnutie je uznášaniaschopné.

C. schvaľuje
1/ Nasledovný program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Investičný zámer obce - Zámer obce na revitalizáciu areálu a budovy bývalej STS
Záverečný účet obce za rok 2013 – prerokovanie a schválenie
Návrh programového rozpočtu obce Báč na roky 2014, 2015, 2016 - schválenie
VZN o odpadoch - s c h v á l e n i e
VZN o Prevádzkovom poriadku pre pohrebisko - schválenie
Zámer predaja majetku obce
Modernizácia verejného osvetlenia
Žiadosti občanov a organizácií
Diskusia – rôzne
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Návrh uznesenia
Záver

2/ Záverečný účet obce Báč za rok 2013 bez výhrad,
3/ prerokovaný Návrh Programového rozpočtu obce Báč na rok 2014 bez pozmeňujúcich
návrhov,
4/ Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Báč.

D. neschvaľuje
1./ Prevádzkový poriadok pre pohrebisko obce Báč.

E. odročuje:
1/ schválenie žiadosti firmy S.K.I. s.r.o., Bratislava, zastúpenú pánom Stanislavom Školom
o prenájom bývalej prezliekarne na dobu, keď pozemok pod prezliekarňou bývalého
futbalového klubu a v jej okolí bude vo vlastníctve obce,
2/ schválenie žiadosti Milana Dorniča, bytom Bratislava po vypracovaní geometrického plánu
na zameranie miestnych komunikácií pred rodinným domom p. Milana Dorniča.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

