Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 29.06.2011 o 18,00 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní: starostka obce – Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Mária Albertová, Marta Benovičová, RNDr. Zuzana
Ferenecová, Dávid Grácz
Náhradník: Ladislav Litresics
Hlavný kontrolór obce - Bc. Albert Balázs
Neprítomní (neospravedlnení): Jozef Lengyel, Robert Szitás
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Nastúpenie náhradníka v zmysle §51 ods. 2 a ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
4. Návrh uznesenia
5. Záver
K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Báč viedla starostka obce Mgr. Helena Vonyiková.
Privítala prítomných, oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Oboznámila
poslancov OZ s dôvodom zvolania zasadnutia. Dôvod - nastúpenie náhradníka Ladislava
Litresicsa, ktorý nastupuje na miesto Jána Csibriho, ktorý dňa 17.06.2011 sa písomne listom
vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
Poslanci nemali žiadne doplňujúce body k navrhnutému programu zasadnutia.
Starostka dala hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie :
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie dôvody zvolania zasadnutia OZ prednesené starostkou.
OZ schválilo program rokovania bez doplňujúcich bodov.

K bodu programu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určení boli : zapisovateľ – Mgr. Helena Vonyiková
overovatelia zápisnice – RNDr. Zuzana Ferenecová, Mária Albertová
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ : Mgr. Helenu Vonyikovú
a overovateľov zápisnice : RNDr. Zuzanu Ferenecovú, Máriu Albertovú

K bodu programu č. 3 – Nastúpenie náhradníka v zmysle §51 ods. 2 a ods. 3

zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí
Následne prebehol slávnostný sľub poslanca Ladislava Litresicsa nasledovným
spôsobom :
- starostka prečítala sľub v znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné, právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
a vyzvala náhradníka Ladislava Litresicsa, aby zložil sľub slovom „sľubujem“
a podpisom pod písomný text horeuvedeného sľubu poslanca.
Náhradník Ladislav Litresics zložil zákonom predpísaný sľub a starostka obce mu odovzdala
„Osvedčenie“ o vymenovaní za poslanca OPZ v Báči dňa 29.06.2011.
Následne zagratulovala poslancovi L. Litresicsovi a poprosila ho, aby zaujal miesto medzi
poslancami. Týmto aktom bolo nastúpenie náhradníka za poslanca OZ ukončené.
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva slávnostný sľub poslanca Ladislava Litresicsa
zobrali na vedomie, v zmysle § 51 ods. 2 ho osvedčili v jeho funkcii poslanca, čím vyhlásili
jeho nastúpenie ako náhradníka za poslanca OZ.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie zloženie sľubu poslanca OZ náhradníkom Ladislavom Litresicsom.
OZ vyhlasuje nastúpenie náhradníka Ladislava Litresicsa za poslanca obecného
zastupiteľstva v Báči dňom 29.06.2011.

K bodu programu č. 4 – Návrh uznesenia
OZ schválilo hore uvedené uznesenia jednohlasne.

K bodu programu č. 5 - Záver
Po prerokovaní bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.
Zapisovateľ: Mgr. Helena Vonyiková
Overovatelia: RNDr. Zuzana Ferenecová
Mária Albertová

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

