U Z N E S E N I E č. 2/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
09.07.2015

_________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Františka Kováča,
2. určenie overovateľov zápisnice: Karolínu Luzsicovú a Oszkára Tésiho
3. správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva,
4. monitorovaciu správu o výsledkoch hospodárenia za 1. štvrťrok 2015 bez
pripomienok,
5. prezentáciu PSHR obce Báč na roky 2015-2020 doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom,
PhD.,
6. list p. Tibora Siposa a manž,. Magdalény Siposovej, bytom Báč 87, doručený obci
15.06.2015 a informáciu starostky o ďalších krokoch obce.

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

C. schvaľuje
1/ program rokovania bez doplňujúcich bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2015 – Monitorovacia správa
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – aktualizácia – schválenie
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Obnova
verejného osvetlenia v obci Báč“
7. Žiadosti občanov a organizácií
8. Diskusia – rôzne
9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
10. Návrh uznesenia
11. Záver
2/

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Báč
predloženom rozsahu.

na roky 2015 – 2020 v

3/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Báč“, ktorý je realizovaný obcou
Báč.
4/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
5/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
6/ Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemkov parc. č. 96/3, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, spolu výmera 22 m2, podiel 1/1, výmera 22 m2 a pozemku parc. č.
96/9 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spolu výmera 21 m2, podiel 1/1, výmera
21 m2 medzi predávajúcou – obcou Báč a kupujúcim: Michalom Jávorcsikom, rodený
Jávorcsik, trvale bytom 930 30 Rohovce č. 104 v predloženom znení.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

