U Z N E S E N I E č. 1/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
14.04.2016

________________________________________________
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: Ladislava Litresicsa, Karolínu Luzsicovú
3. správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva,
4. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Báč za rok 2015,
5. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programovému rozpočtu obce Báč na
roky 2016, 2017, 2018,
6. návrh Programového rozpočtu obce Báč na roky 2017, 2018,
7. pripomienky a dotazy občanov v bode 8. a 9. programu rokovania.
8. ako samozrejmú skutočnosť, že jej povinnosťou je postupovať v zmysle zákona –
zákona o majetku obcí a zároveň OZ musí hájiť oprávnené záujmy a práva svojich
občanov vrátane vlastníkov stavieb nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch
obce – pozemkoch, ktoré sú predmetom predaja majetku obce.

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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
VZN č. 1/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce - prerokovanie protestu
prokurátora č. Pd 13/16/2201-3
5. Záverečný účet obce za rok 2015 – prerokovanie a schválenie
6. Návrh programového rozpočtu obce Báč na roky 2016, 2017, 2018 - prerokovanie a
schválenie
7. Prevádzkový poriadok kultúrneho domu obce Báč
8. Žiadosti občanov a organizácií
9. Diskusia – rôzne
10. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
11. Návrh uznesenia
12. Záver
2/ Záverečný účet obce Báč za rok 2015 bez výhrad,

3/ Programový rozpočet obce Báč na rok 2016,
4/ Prevádzkový poriadok kultúrneho domu obce Báč, vrátane jeho príloh bez pozmeňujúcich
návrhov,
5/ vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier JUNIOR
GAME s.r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava, IČO 31399878, DIČ 2020874262, Okresný
súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9363/B v mieste prevádzky: Hostinec pod Lipou
– Hársfa Vendéglő, 930 30 Báč 3 prevádzkovaný firmou Bloom.sk s.r.o. v čase
prevádzkového času prevádzky.

D. zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce
schváleného uznesením č.1/2015/C/4/ zo dňa 26.03.2015 v zmysle listu Okresnej
prokuratúry č. Pd 13/16/2201-3 v Dunajskej Strede zo dňa 25.01.2016.
E. vyhovuje
protestu prokurátora v zmysle listu Okresnej prokuratúry č. Pd 13/16/2201-3 v Dunajskej
Strede zo dňa 25.01.2016.
F. poveruje
1/ starostku obce o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu
stávkových hier JUNIOR GAME s.r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava, IČO 31399878,
DIČ 2020874262, Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9363/B v mieste
prevádzky: Hostinec pod Lipou – Hársfa Vendéglő, 930 30 Báč 3 v čase prevádzkového
času prevádzky,
v prípade ak p. Litresits Benjamin dodá všetky podklady k
prevádzkovaniu Hostinca pod Lipou - Hársfa Vendéglő, 930 30 Báč 3.
2/ starostku obce vypracovaním stanoviska obce na odpoveď listu JUDr. Mariana Zányiho
advokáta Kataríny Bacsfaiovej a spol. zo dňa 30.03.2016 evidovaného pod značkou
07/2015.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

