Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 24.03.2011 o 18,00 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, Ján Csibri, RNDr. Zuzana
Ferenecová, Jozef Lengyel, Robert Szitás, Dávid Grácz – (prišiel v záverečných
častiach rokovania, prítomný pri záverečnom hlasovaní)
Bc. Albert Balázs – pozvaný ako prihlásený do výberového konania na voľbu HK obce Báč
Občania : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: starostka obce – Mgr. Helena Vonyiková - PN
Zasadnutie bolo zvolané s nasledovným návrhom programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Báč
4. Návrh uznesenia
5. Záver
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
viedla zástupkyňa starostky obce RNDr. Zuzana
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ferenecová. Privítala prítomných, oboznámila prítomných s poverením starostky obce
o vedenie zasadnutia a dala hlasovať za nasledovný program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Báč
5. Návrh uznesenia
6. Záver
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia :
OZ schválilo program rokovania OZ s jedným doplňujúcim bodom: Voľba volebnej
a návrhovej komisie.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určení boli : zapisovateľka – Valéria Saková
overovatelia zápisnice – Ján Csibri, Robert Szitás
Návrh uznesenia:
OZ zobralo na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Valériu Sakovú.
OZ schválilo vymenovanie overovateľov zápisnice : Jána Csibriho, Roberat Szitása

K bodu č.3: Voľba volebnej a návrhovej komisie
Zástupkyňa starostky RNDr. Ferenecová navrhla do volebnej komisie poslancov: Albertová,
Lengyel, Benovičová
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia:
OZ zvolilo za členov volebnej komisie poslancov: Albertová, Lengyel, Benovičová

Zástupkyňa starostky
Lengyel

navrhla za členov návrhovej komisie poslancov:

Szitás, Csibri,

Hlasovanie:
Za: 6
Proti:0
Zdržala sa : 0
Návrh uznesenia:
OZ zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Szitás, Csibri, Lengyel

K bodu č. 4 : Voľba hlavného kontrolóra obce Báč
P. Ferenecová navrhla určiť spôsob hlasovania – tajné alebo verejné - pri voľbe hlavného
kontrolóra obce Báč a dala hlasovať.
Otázka:
Kto je za tajné hlasovanie ?
Hlasovanie:
Za: 0
Proti : 6
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia :
OZ schválilo verejné hlasovanie pri voľbe hlavného kontrolóra obce Báč
Po hlasovaní zapisovateľka odovzdala predsedajúcej podanú obálku v počte 1 ks na
vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce. Prihlásil sa
jeden záujemca – Bc. Albert Balázs.
P. Ferenecová otvorila obálku a oboznámila prítomných s jej obsahom. Obálka obsahovala :
- prihlášku do výberového konania
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a použitím osobných údajov
- čestné prehlásenie o pravdivosti údajov
- overená fotokópia diplomu

- výpis z registra trestov
- životopis.
Po prečítaní obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že záujemca Bc. Albert Balázs spĺňa
podmienky výberového konania a pristúpilo sa k verejnému hlasovaniu o voľbe hlavného
kontrolóra obce.
Otázka:
Kto je za , aby hlavným kontrolórom obce bol zvolený jediný kandidát prihlásený do
výberového konania na funkciu HK obce Báč – Bc. Balázs Albert ?
Hlasovanie :
Za: 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia:
OZ obce Báč jednohlasne schválilo jediného kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce
Báč - Bc. Alberta Balázsa.
OZ obce Báč zvolilo za hlavného kontrolóra obce Báč Bc. Alberta Balázsa.
V rámci prerokovania tohto bodu sa predsedajúca spýtala poslancov odkedy nastupuje
novozvolený hlavný kontrolór do funkcie?
Z rôznorodej polemiky názorov – 25.03. (deň po voľbe) , 28.03. (pondelok) napokon vzišiel
návrh na deň: 01.04.2011. Ferenecová: dôvody pre 01.04. – potreba nahlásenia do Sociálnej
poisťovne, vypracovania pracovnej zmluvy, práceneschopnosť starostky, je za, aby bol
oslovený doterajší hlavný kontrolór, aby ku dňu 01.04. odovzdal novozvolenému hlavnému
kontrolórovi svoju funkciu.
Poslanec Lengyel: navrhuje, aby OZ teraz odsúhlasilo najbližší termín zasadnutia OZ a tam
nech príde doterajší hlavný kontrolór, nech predostrie OZ správu o svojej doterajšej činnosti.

K bodu programu č. 4 - Návrh uznesenia
Zástupkyňa starostky navrhla schváliť uznesenia v nasledujúcom znení:
1. Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce Báč Bc. Alberta Balázsa .
Nástupom do funkcie hlavného kontrolóra je deň 1.4.2011
2. Obecné zastupiteľstvo žiada osloviť Ing. Demiana na odovzdanie funkcie novému
kontrolórovi do 01.04.2011.
3. Obecné zastupiteľstvo určuje deň nasledujúceho zasadnutia OZ na 06.04.2011 o 19,00 hod.
Hlasovanie :
Za: 7 (medzitým prišiel poslanec Grácz)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

OZ jednohlasne schválilo horeuvedené uznesenia.
K bodu programu č. 5 - Záver
Po prerokovaní bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupkyňa starostky
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.

Zapisovateľka : Valéria Saková

Overovatelia: Ján Csibri
Robert Szitás

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

