U Z N E S E N I E č. 2/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
09.07.2020

________________________________________________
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: Karolíny Luzsicovej a Ing. László Tótha,
3/ správu starostky o plnení, resp. nesplnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaných dňa 28.05.2020,
4/ výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Báč na funkčné obdobie 2020 2026,
5/ správu starostky a predložené pripomienky k žiadosti Mgr. Noémi Bittera Bartaloš v rámci
dnešného zasadnutia ako aj zasadnutia OZ zo dňa 28.05.2020,
6/ sťažnosť Nagy Balázsa, Báč 226,
7/ pripomienky a dotazy prednesené v rámci bodu 7.,9. a 10. programu rokovania.

B. k o n š t a t u j e, ž e
1/ zasadnutie je uznášaniaschopné,
2/ podmienky uvedené v uznesení č. 1/2020 z 28.05.2020, Oddiel C ods. 5 a 6, Oddiel D
ods.1, Oddiel F ods.1 boli splnené uchádzajúcou sa kandidátkou na funkciu hlavného
kontrolóra obce Báč,
3/ na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Báč bola pomerom za 5, proti 0,
zdržal sa 0 p. Marta Klinerová, Bc. zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce Báč na
obdobie od 15.07.2020 do 15.07.2026.

1

C. s c h v a ľ u j e
1/ navrhovaný program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Báč
5. Obchodná verejná súťaž č. 383/2019 zo dňa 19.12.2019 – schválenie kúpnej zmluvy
6. Záverečný účet obce za rok 2019 – prerokovanie a schválenie
7. Interpelácie poslancov
8. Žiadosti občanov a organizácií
9. Diskusia – rôzne
10. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
11. Návrh uznesenia
12. Záver
2/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim – Obcou Báč a kupujúcim Oskarom Tésim, bytom
Báč 171, ktorej predmetom sú pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného
úradu Dunajská Streda pre obec Báč, k. ú. Báč na liste vlastníctva č. 576 ako parcely
registra "C", a to::
 parc. č. 96/1, druh pozemku záhrada o výmere 891 m2,
 parc. č. 96/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2,
 parc. č. 96/7, druh pozemku záhrada o výmere 72 m2,
pričom predávajúci je výlučným vlastníkom vyššie konkretizovaných Nehnuteľností
a
kupujúci kupuje od predávajúceho do výlučného vlastníctva vyššie konkretizované
nehnuteľnosti v predloženom znení,
3/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim – PL Consulting s.r.o.,Wolkrova 1131/43, 851 01
Bratislava – m. č. Petržalka a kupujúcou Obcou Báč, ktorej predmetom je pozemok
evidovaný katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pre obec Báč, k. ú.
Báč na liste vlastníctva č. 208 ako parcely registra "C", a to::
 par c. č. 294/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, ,(ďalej len
„Nehnuteľnosť“ ),
pričom predávajúci je výlučným vlastníkom vyššie konkretizovanej Nehnuteľnosti
a
kupujúci kupuje od predávajúceho do výlučného vlastníctva vyššie konkretizovanú
nehnuteľnosť v predloženom znení.

D. n e s c h v a ľ u j e
1/ žiadosť Bittera Noémi Bartalos o dlhodobý prenájom pozemku v areáli bývalej STS na
pozemku parc. č. 1/1 a 1/2 v k. ú. Báč obce Báč vo vlastníctve obce podľa LV č. 229
v celkovej výmere 450 m2 z dôvodov, že obec má záujem na zachovaní uvedeného areálu
pre potreby obce v zmysle schváleného zámeru na jej využitie ako verejný zhromažďovací
priestor s parkovou úpravou zabezpečujúcou optimálne využitie KC a CK.
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E. p o v e r u j e
1/ starostku obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvolenou kontrolórkou obce,

2/ starostku obce, aby písomne vyzvala neoprávneného užívateľa obecných pozemkov pána
Michala Jávorcsíka, bytom Báč 84:
a) na vypratanie nehnuteľností, ktoré boli predmetom prevodu na základe výsledkov
obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Báč zo dňa 18.12.2019 pod číslom
383/2019 a kúpnej zmluvy medzi predávajúcim – Obcou Báč a kupujúcim Oskarom
Tésim, bytom Báč 171 schválenej na dnešnom zasadnutí OZ,
b) na odstránenie neoprávnených stavieb na pozemkoch vo vlastníctve obce Báč.

F. s ú h l a s í
1/

s tým, aby voľby hlavného kontrolóra obce Báč sa vykonali verejným hlasovaním,

2/ s prevodom pozemku pod cestnou zeleňou - odkúpením nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v k. ú. Báč obce Báč evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda
pre obec Báč, k. ú. Báč na liste vlastníctva č. 208 ako parcela registra "C":
 parc. č. 294/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, ,
(ďalej Nehnuteľnosť)
od predávajúceho, ktorý je výlučným vlastníkom vyššie konkretizovanej Nehnuteľnosti:
PL Consulting s.r.o., Wolkrova 1131/43, 851 01 Bratislava – m. č. Petržalka, za kúpnu cenu
vo výške 1,- euro (slovom: jedno euro ) na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim
a obcou Báč.
G. o d r o č u j e

1/ schválenie Záverečného účtu obce Báč za rok 2019 na najbližšie zasadnutie OZ, keď už
bude doložené stanovisko hlavného kontrolóra obce, ktorý je toho času na dlhodobej OČR
kvôli pandémii COVID - 19.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce
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