U Z N E S E N I E . 3/2013
zo zasadnutia obecného zastupite stva obce Bá , ktoré sa konalo d a
12.12.2013

________________________________________________
Obecné zastupite stvo v Bá i
A. b e r i e n a v e d o m i e
1/
2/
3/
4/
5/

ur enie zapisovate a zápisnice: Mgr. Františka Ková a,
ur enie overovate ov zápisnice: Martu Benovi ovú, Ladislava Litresicsa,
správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupite stva,
monitorovaciu správu o výsledkoch hospodárenia za III. štvr rok 2013
správu starostky o dôvodoch vstupu obce Bá do nového kalendárneho a hospodárskeho
roka s rozpo tovým provizóriom,
6/ správu starostky o príprave VZN o odpadoch,
7/ správu starostky o príprave VZN o Prevádzkovom poriadku pre pohrebisko,
8/ pripomienky a dotazy ob anov v bode 10. a 11 programu rokovania.

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

C. schva uje
1/ Nasledovný program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Vyhodnotenie plnenia erpania rozpo tu za 3. kvartál 2013
Úprava Rozpo tu obce Bá na rok 2013 - schválenie
Schválenie finan nej podpory pre dôchodcov
Programový rozpo et obce na rok 2014, 2015, 2016
VZN o odpadoch
VZN o Prevádzkovom poriadku pre pohrebisko
Zámer obce na revitalizáciu areálu a budovy bývalej STS, vytvorenie námestia a
objektu na ob iansku vybavenos
Zámer predaja majetku obce
Žiadosti ob anov a organizácií
Diskusia – rôzne
Pripomienky a dotazy obyvate ov obce
Návrh uznesenia
Záver

2/ Úpravu rozpo tu obce Bá na rok 2013 v zmysle navrhnutých zmien, ktoré sú prílohou .3
zápisnice.
3/ Vyplatenie finan nej podpory pre dôchodcov, invalidných dôchodcov, ob anov v hmotnej
núdzi v sume 15,00 EUR, resp. 12,50 EUR (dvojica manželov 25,-EUR).
4/ Zámer obce revitalizova areál a budovu bývalej STS, vytvorenie námestia a objektu na
ob iansku vybavenos .

D. poveruje
starostku obce:
1/ da vypracova na najbližšie zasadanutie OZ investi ný zámer obce: „Zámer obce Bá na
revitalizáciu areálu a budovy bývalej STS, vytvorenie námestia a objektu na ob iansku
vybavenos ”, na pozemku parc. . 1 v k.ú. Bá obce Bá a stavby súp. . 28 – evidovanej ako
obecná viacú elová budova, obe nehnute nosti vo vlastníctve obce pod a LV . 229;
2/ vyzva ob anov, ktorých rodinné domy sa nachádzajú na predmetných pozemkoch, aby
predložili písomné dokumenty o tom, že sa snažili v tom období, ke stavali resp. obývali
svoje domy rieši svoje vlastnícke právo k pozemkom, kde sa teraz už nachádzajú ich stavby,
aby obec mohla objektívne posúdi i chyba nenastala na strane verejných orgánov, ktoré
tieto žiadosti týchto ob anov mali rieši a neriešili ich;
3/ vypracovaním návrhu na predaj majetku obce, ktorý predloží na schválenie zastupite stvu
aj s dôvodovou správou;
4/ vypracovaním znaleckého posudku, ktorý by kopíroval konkrétne pomery jednotlivých
pozemkov ur ených na predaj.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

