ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE VÝSTAVBY A ROZVOJA DEDINY
obecného zastupiteľstva obce Báč
Miesto: Obecný úrad Báč
Deň a čas: 14. 05. 2020, od 16:30
Prítomní členovia: Ing. László Tóth (predseda komisie), Ing. Alexander Lengyel, Oskár Tési,
Pozvaní hostia: Mgr. Helena Vonyiková (starostka obce), Karolína Luzsicová (zástupca starostky),
Mgr. Annamária Farkas Méry
Body rokovania:
1.
RÚSES – Regionálny územný systém ekologickej stability Dunajskostredského okresu,
2.
rozpočet,
3.
ostatné body pripravené starostkou obce: 3.1dotácie, 3.2 upozornenie prokurátora, 3.3
žiadosť PL Consulting s.r.o. o odovzdanie inžinierských stavieb, 3.4 zrušenie vecných bremien v
prospech PL Consulting s.r.o. A vrátenie pozemku, 3.5 žiadosť Bittera, 3.6 informácia vo veci
porušenia zmluvy nenávratného finančného príspevku na cyklocentrum Báč

Priebeh rokovania:
V úvode zasadnutia predseda komisie privítal prítomných a predstavil programové body rokovania.
Prítomní sa dohodli, že starostka zvolá rokovanie obecného zastupiteľstva dňa. 28.05.2020.

k bodu 1. programu zasadnutia:
Starostka obce prečítala stanovisko obce. L. Tóth prečítal všeobecné stanovisko, ktoré pripravil ako
pracovník MsÚ Šamorín a žiada aby sa obec Báč pripojila k ďalším obciam, ktoré podporia
podpisom svojho štatutára toto stanovisko. Stanovisko je všeobecne napísané a upozorňuje na
zanedbané negatívne vplyvy Gabčíkovského vodného diela a vyzýva spracovateľov dokumentu
RUSES na návrh riešení v záujme eliminácie problémov.
Odporúčanie komisie k bodu č.1:
Komisia odporúča, aby starostka obce podpísala všeobecné stanovisko pripravené L. Tóthom pre
RÚSES.

k bodu 2. programu zasadnutia:
Starostka obce informovala prítomných o tom, že podľa najnovšieho odhadu, obec Báč by mala
dostať 182 tisíc eur zo štátneho rozpočtu ako výnos z daní FO a PO.
Poslanci oznámili, že k predloženému návrhu rozpočtu dajú stanovisko písomne do štvrtka
budúceho týždňa.
Odporúčanie komisie k bodu č.2:
Prítomní poslanci jednohlasne odporúčajú aby sa v návrhu rozpočtu počítalo s príjmom z dane FO
a PO vo výške 180 tisíc eur.

k bodu 3. programu zasadnutia:
3.1 Dotácie z rozpočtu obce Báč:
O dotáciu z rozpočtu obce sa prihlásili 2 organizácie. Rímskokatoliská farnosť žiada 5000 eur a
miestna organizácia Csemadoku žiada 800 eur.
Poslanci odporúčajú aj napriek mimoriadnej situácii COVID-19 a očakávanému poklesu rozpočtu
obce odsúhlasiť prihláseným organizáciám dotáciu nasledovne: 500 eur pre rímskokatolickú
farnosť a 400 eur pre Csemadok.
3.2 Upozornenie prokurátora pre starostku obce za porušenie zákona vo veci stavby Godmáň III.:
Starostka obce informovala poslancov o tom, že v zmysle rozhodnutia krajského prokurátora v
Trnave musí na riadnom obecnom zasadnutí informovať poslancov o upozornení prokurátora a
obecné zastupiteľstvo musí prerokovať toto rozhodnutie. Starostka sa vyjadrila tak, že prijíma
rozhodnutie prokurátora a súhlasí s ním.
Komisia požaduje, aby sa starostka obce v budúcnosti vyhýbala porušeniam zákona a postupovala
vždy v súlade s ním a v záujme komunity obce.
3.3 Spoločnosť PL Consulting, s.r.o. chce odovzdať vybudovanú cestu, verejné osvetlenie a
podzemné vedenia (kanalizáciu, vodu) obci Báč.
Komisia odporúča prevziať len miestnu komunikáciu a VO. Komisia odporúča podzemné vedenia
(kanalizáciu a vodovod) odovzdať priamo správcovi t.j. ZsVS.
Obec do majetku prevezme vodovod a kanalizáciu iba, ak ZsVs neprevezme do svojho majetku.
3.4 Spoločnosť PL Consulting, navrhuje zrušiť vecné bremeno v jeho prospech a vrátiť pozemok
pod trafostanicou obci Báč, z dôvodu, že sa trafostanica nezrealizovala .
Komisia odporúča prijať tento návrh.
3.5 Žiadosť N. Bittera o dlhodobý prenájom pozemku za komunitným centrom. N. Bittera žiada o
dlhodobý prenájom pozemku za účelom výstavby a prevádzkovania ubytovacích zariadení a
poskytnutia turistických služieb. Starostka obce informovala o tom, že dlhodobý prenájom pozemku
pre takúto formu využitia pozemku nie je možné, zákon to neumožňuje. Poslanci tiež konštatovali,
že pozemok v blízkosti komunitného centra by mal slúžiť miestnym obyvateľom, pre oddych a
rôzne spoločenské aktivity.
Komisia vzala na vedomie informáciu starostky a odporúča zachovať a posilniť využitie lokality na
komunálne a spoločenské funkcie.
3.5 Informácia vo veci porušenia zmluvy o NFP - cyklistické centrum.
Komisia žiadala informácie od pani starostky v súvislosti s rozhodnutím ministerstva výstavby o
zamietnutí žiadosti o platbu, ktorým ministerstvo zamietlo vyplatenie obci Báč finančnú dotáciu na
cyklistické centrum z dôvodu závažného porušenia zmluvy zo strany obce. Starostka uviedla, že
ministerstvo navrhuje zrušiť 79% investičných výdavkov projektu, t.j. 79% zo sumy 219 000 eur.

Zápisnicu vyhotovil: Ing. László Tóth
Zápisnicu overil: Ing. Alexander Lengyel

