U Z N E S E N I E č. 4/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
28.08.2012

_________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1/
2/
3/
4/
5/
6/

určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Františka Kováča
určenie overovateľov zápisnice: RNDr. Zuzany Ferenecovej, Róberta Szitása
správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Báč za rok 2011
Vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu obce Báč za I. polrok 2012
žiadosti občanov a organizácií:
1) Bacsfai Alojza s manželkou, 930 30 Báč 89 – žiadosť o odpredaj pozemkov
2) Méry Ladislava, Kostolná Gala 113, 930 34 Holice
8/ uskutočnenie poslaneckého prieskumu v areáli bývalej STS na parc. č. 1 dňa 05.09.2012 o
19,00 hod.
7/ pripomienky občanov v bode 10. programu rokovania

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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báč - schválenie
Prevod nehnuteľnosti parc. č. 104/1 k.ú. Báč obce Báč /miestna komunikácia/ na obec
- schválenie
6. Záverečný účet obce za rok 2011 – schválenie
7. Vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu za I. polrok 2012
8. Žiadosti občanov a organizácií
9. Diskusia – rôzne
10. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
11. Návrh uznesenia
12. Záver
2/ Predložený Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báč a s majetkom
štátu, ktorý obec užíva.

3/ Záverečný účet obce Báč za rok 2011 bez výhrad.

D. súhlasí
1/ s kúpou pozemku na parc. č. 104/1 k.ú. Báč obce Báč vedenom na LV č. 549 ako zastavené
plochy a nádvoria o výmere 29 704 m2 za 1,00 € od vlastníka pozemku Donau farm s.r.o.,
Dolná 541/14, 931 01 Šamorín-Mliečno,
2/ s odpoveďou na žiadosť BMB Real s.r.o., Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín o vyjadrenie
obce Báč v zmysle stanoviska predneseného na zasadnutí OZ 30.05.2012.

E. poveruje
starostku obce:
1/ vyzvať vlastníkov nehnuteľnosti medzi nehnuteľnosťou rodiny p. Ladislava Vassa a p.
Anity Bartalovej - rodinu pána Viliama Végha, aby zabezpečili odstránenie húštiny
prečnievajúcej do zeleného pásu a cesty vedúcej do Trnávky nakoľko ohrozuje
bezpečnosť cestnej premávky.
2/ vyzvať vlastníkov pozemku bývalého futbalového ihriska, aby pokosili na tejto
nehnuteľnosti vysokú trávu a burinu.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

