Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 22.10.2020 o 19,00 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Oskár Tési, Ing. László Tóth
Neprítomní:
Poslankyňa:

Karolína Luzsicová - ospravedlnená

Hlavný kontrolór obce:

Bc. Marta Klínerová – ospravedlnená

Ďalší prítomní: viď prezenčná listina (Príloha č. 1)
Zapisovateľ: Valéria Saková
K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Báč otvorila o 19.00 hod. a viedla starostka obce
Mgr. Helena Vonyiková, ktorá privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že sú prítomní 4
poslanci, takže rokovanie je uznášaniaschopné.
Starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Následne oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Občianske združenie „Csallóközi Natúrpark - Natúrpark Žitný ostrov“ so sídlom Hlavná
830/37, 931 01 Šamorín – schválenie vstupu
4. Záver
Spýtala sa poslancov či súhlasia s navrhovaným programom alebo ho chcú ešte zmeniť, či už
doplnením alebo vylúčením niektorého bodu.
Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva obce Báč nemal návrh na zmenu programu
zasadnutia.
Starostka navrhla doplnenie navrhnutého programu rokovania o bod: Prijatie návratnej
finančnej výpomoci obce Báč na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19.
Odôvodnila ho tým, že napriek tomu, že možnosť prijatia návratnej finančnej výpomoci na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID -19 od MF SR je známa od augusta 2020, doteraz nebola presvedčená o
výhodnosti takejto výpomoci pre obec, ale v momentálnej finančnej situácii obce
ovplyvnenej výpadkom predmetnej dane, zvážiac všetky okolnosti a podmienky prijatia NFV
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si dovoľuje navrhnúť obecnému zastupiteľstvu jednoznačne prijatie tejto NFV, lebo si myslí,
že je to pre obec výhodné,a preto túto možnosť treba využiť.
Poslanec Ing. Tóth: vytkol starostke, že to nie je čerstvá informácia, hovorí sa už o tom
dlhšiu dobu v médiách, preto mohla poslať materiál na preštudovanie už skôr, aby vedeli o
tom pouvažovať, zároveň by sa k tejto veci mohla vyjadriť aj pani kontrolórka.
Starostka: uviedla, že uznáva argumenty pána poslanca a právo poslancov toto jej vytknúť,
ale ešte raz zdôraznila, že tie podmienky poskytnutia kompenzácií neboli od začiatku
jednoznačné, takisto bolo zo strany odborných kruhov (zástupcovia obcí, starostovia)
medializované a kritizované, že počiatočné návrhy zo strany vlády boli prezentované tak, že
to bude nenávratná forma kompenzácie, a preto ona ako starostka z toho bola sklamaná a
keďže nie je prívrženec pôžičiek zaťažujúcich obec, nevenovala takejto forme výpomoci
pozornosť. Až teraz (dnes) bola aj po konzultácii s inými starostami, ktorí sa taktiež rozhodli
o prijatie takejto formy výpomoci presvedčená o jednoznačnej výhodnosti tejto formy pomoci
pre obce. A keďže termín podania žiadosti je 31.10.2020 využíva túto možnosť o
prerokovanie prijatia tejto návratnej finančnej výpomoci obce Báč na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 na
dnešnom zasadnutí formou doplneného rozšíreného programu. Deklarovala, že kontrolórka
obce po konzultácii takisto vyjadrila kladné stanovisko k prijatiu tejto NFV. Takisto
deklarovala, že ak poslanci odsúhlasia rozšírenie tohto bodu rokovania, oboznámi ich
podrobne s informáciami, ktoré sa nachádzajú na stránke MF SR Pomoc samosprávam.
Starostka napokon navrhla schválenie doplnenia navrhnutého programu rokovania o bod
Prijatie návratnej finančnej výpomoci obce Báč na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 a to za navrhnutým
bodom programu č.3 ako bod 4.
Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Oskár Tési, Ing. László Tóth )
Otázka:
Kto je za, aby sa navrhnutý program rokovania doplnil o bod Prijatie návratnej finančnej
výpomoci obce Báč na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v
dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 a to ako bod č.4 ?
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje zmenu navrhovaného programu rokovania a jeho doplnenie o bod Prijatie
návratnej finančnej výpomoci obce Báč na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 a to ako bod č.4.
Následne starostka dala hlasovať o navrhovanom programe rokovania včítane jeho zmeny o
vyššie navrhnutý a schválený bod č. 4 a to:
Návrh programu rokovania doplnený o vyššie navrhnutý a schválený bod č. 4:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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3. Občianske združenie „Csallóközi Natúrpark - Natúrpark Žitný ostrov“ so sídlom Hlavná
830/37, 931 01 Šamorín – schválenie vstupu
4. Prijatie návratnej finančnej výpomoci obce Báč na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19
5. Záver
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Oskár Tési, Ing. László Tóth )
Otázka:
Kto je za navrhovaný program rokovania včítane prijatej zmeny ?
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje navrhovaný program rokovania včítane prijatej zmeny:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Občianske združenie „Csallóközi Natúrpark - Natúrpark Žitný ostrov“ so sídlom Hlavná
830/37, 931 01 Šamorín – schválenie vstupu
4. Prijatie návratnej finančnej výpomoci obce Báč na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19
5. Záver

K bodu programu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice pri otvorení zasadnutia.
Určení boli: za zapisovateľa – Valéria Saková
za overovateľov zápisnice – Farkas Méry Annamária a Tési Oskár.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ: Valériu
a určenie overovateľov zápisnice: Farkas Méry Annamária a Tési Oskára.

Sakovú

K bodu programu č. 3 – Občianske združenie „Csallóközi Natúrpark - Natúrpark
Žitný ostrov“ so sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín –
schválenie vstupu
Starostka uviedla, že cieľom dnešného rokovania OZ je schválenie vstupu do Občianskeho
združenia „Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“.
Poslanci dostali materiál k rokovaniu OZ: Stanovy OZ Csallóközi Natúrpark – Natúrpark
Žitný ostrov a dôvodovú správu k tomuto materiálu.: Občianske združenie Csallóközi
Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov, so sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín.
Uviedla, že Občianske združenie Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov, so sídlom
Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín je dobrovoľnou organizáciou osôb združených v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je apolitickým
združením, svoju činnosť rozvíja na demokratických zásadách pri rešpektovaní samostatnosti,
rovnocennosti, tolerancie a dôvery.
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Cieľom občianskeho združenia je najmä podpora regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka
a podpora trvalo udržateľného ekonomického, kultúrneho, sociálneho a environmentálneho
rozvoja regiónu.
Ďalej uviedla, že podľa §11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vstup do rôznych združení schvaľuje nadpolovičná väčšina hlasov
poslancov. Navrhla OZ vstup obce Báč do tohto združenia a prijatie uznesenia, ktorým OZ
Báč prejaví svoju vôľu o vstupe do tohto občianskeho združenia.
Predstavila návrh na rozhodnutie (uznesenie):
Obecné zastupiteľstvo v Báči:
A) Berie na vedomie
Stanovy Občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“.
B) schvaľuje
vstup do Občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“,
so sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona
SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Spýtala sa poslancov či sa chce niekto vyjadriť k danej téme alebo či môže pristúpiť k
hlasovaniu.
Poslanec Ing. Tóth: informoval sa o tom, čo sa na prvom zasadnutí projektu Naturpark v
Šamoríne hovorilo, či už tam boli obce s konkrétnymi požiadavkami.
Starostka: uviedla, že bola na stretnutí starostov, kde sa hovorilo o tom, že budúce eurofondy
sa budú využívať na enviromentálne ciele pre Žitný ostrov, konkrétne projekty ešte neboli
prednesené.
Poslanec Ing. Tóth: informoval sa o tom kto a kedy bude podávať návrhy na realizáciu
projektov, ak bude o tom reč, tak by sa rád zúčastňoval jednaní spolu s OZ.
Starostka: uviedla, že je samozrejmé, že obec predloží možné požiadavky po odsúhlasení,
resp. prerokovaní s poslancami OZ.
Napokon dala hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Oskár Tési, Ing. László Tóth)
Otázka:
Kto je za prijatie uznesenia v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Báč
1. b e r i e n a v e d o m i e
Stanovy Občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark –Natúrpark Žitný ostrov“,
2. s c h v a ľ u j e
vstup do Občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark –Natúrpark Žitný ostrov“, so
sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona
SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení ?
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Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie uznesenia v nasledovnom
znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Báč
1. b e r i e n a v e d o m i e
Stanovy Občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark –Natúrpark Žitný ostrov“.
2. s c h v a ľ u j e
vstup do Občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark –Natúrpark Žitný ostrov“, so
sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona
SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Báč
1. b e r i e n a v e d o m i e
Stanovy Občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark –Natúrpark Žitný ostrov“.
2. s c h v a ľ u j e
vstup do Občianskeho združenia „Csallóközi Natúrpark –Natúrpark Žitný ostrov“, so
sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona SNR
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
K bodu programu č. 4 – Prijatie návratnej finančnej výpomoci obce Báč na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19.
Starostka oboznámila poslancov s možnosťou podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc
od MF SR, ktorú je možné podať do 31.októbra 2020. Prečítala Informácie zo stránky MF SR
Pomoc samosprávam.
Ako uviedla v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných
celkom v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda
Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej
samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb
v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na
výkon ich samosprávnych pôsobností.
Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo
vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických za rok
2020 podľa nasledujúcich podmienok:
Suma NFV je maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
podľa prognózy MF SR z júna 2020. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 je uvedená pre každý subjekt územnej samosprávy v prílohe č. 1 tejto informácie.
Účel na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky
z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej
samosprávy v priebehu roka 2020.
Predloženie žiadosti o NFV je potrebné podať v termíne do 31. októbra 2020. Poskytnuté
peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020.
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Na základe žiadosti bude uzatvorená zmluva o NFV medzi ministerstvom financií
a subjektom územnej samosprávy . Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom
systéme pre samosprávu prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk.
Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia
COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. Ročné splátky počas štyroch
rokov, prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.
Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza
k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi
členskými štátmi, a preto môžu obce a vyššie územné celky použiť NFV v plnom rozsahu
výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho
charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie
o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(2016/C 262/01), vysvetlenie k štátnej pomoci je uvedené v prílohe č. 4 tejto informácie.
V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy podiel celkového dlhu
bez úverov zo ŠFRB, štátnych fondov a úverov prijatých na predfinancovanie realizácie
programov SR a EÚ nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
roku a suma ročných splátok nesmie neprekročiť 25 % skutočných vlastných bežných príjmov
predchádzajúceho roku. Avšak podľa bodu 9) §17 tohto zákona už v prípade, keď celková
suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku, obec je
povinná prijať opatrenia na jeho zníženie.
NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti.
NFV nemožno poskytnúť obci v ozdravnom režime alebo nútenej správe.
Spôsob doručovania korešpondencie v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka.
Odpustenie splácania NFV, ktoré je dlžník povinný splácať veriteľovi, je možno len na
základe rozhodnutia vlády SR podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Po prednesení týchto informácií sa starostka spýtala poslancov či sa chce niekto vyjadriť.
Pripomienky poslancov:
Poslanec Ing. Tóth: chcel konkrétne vedieť a pomenovať veci načo sa tieto finančné
prostriedky použijú, navrhuje opravu chodníkov, opravu cestu pred rodinným domom p.
Síposa. Ďalej sa zaujímal, či obec spĺňa podmienky na čerpanie nenávratnej finančnej pomoci
a chcel by poznať názor pani kontrolórky.
Poslanec Ing. Lengyel: pripomenul, či sa dá táto finančná suma vyčerpať do konca roka.
Poslanec Ing. Tóth: trval na tom, že sa do zápisnice písomne uvedie, že sa finančné
prostriedky použijú na opravu komunikácie a chodníkov v obci a na nič iné.
Telefonicky sa pripojila kontrolórka obce, ktorá vyjadrila kladné stanovisko k podaniu
žiadosti o NFV a takisto hovorila o podmienkach poskytnutia NFV a možnosti jej využitia,
takisto vyjadrila názor, že zo strany obce nie sú prekážky k podaniu žiadosti.
.
Starostka napokon dala hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Oskár Tési, Ing. Tóth László)
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Otázka:
Kto je za prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR vo výške 10 544,-€ na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020 v dôsledku pandémie COVID – 19 ?
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie uznesenia o prijatí návratnej
finančnej výpomoci od MF SR vo výške 10 544,-€ na výkon samosprávnych pôsobností z
dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie COVID – 19.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Báč
1. b e r i e n a v e d o m i e
informácie o pomoci samosprávam od MF SR
2. s c h v a ľ u j e prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR vo výške 10 544,-€
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID – 19.
K bodu programu č. 5 - Záver
Po prerokovaní bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila.

Zapisovateľ:

Valéria Saková

Overovatelia:

Annamária Farkas Méry
Oskár Tési

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce
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