Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 24.08.2011 o 19,00 hod.
v kultúrnom dome v Báči
Prítomní:
Starostka obce – Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, RNDr. Zuzana Ferenecová, Jozef Lengyel,
Ladislav Litresics, Robert Szitás
Neprítomní (poslanci): Dávid Grácz
Hlavný kontrolór obce - Bc. Albert Balázs
Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Štatút obce Báč – schválenie
Vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu za I. polrok 2011
Prerokovanie odstránenia havarijného stavu budovy MŠ a bývalej ZDŠ
Úprava Rozpočtu obce Báč na rok 2011 - návrh
Diskusia – rôzne
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Návrh uznesenia
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, vyzvala poslancov či
nemajú doplňujúce body do programu zasadnutia.
Poslanci nemali žiadne doplňujúce body k navrhnutému programu zasadnutia.
Starostka dala hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie :
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia :
OZ schválilo program rokovania bez doplňujúcich bodov.

K bodu programu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila : za zapisovateľa – Mgr. Františka Kováča
za overovateľov zápisnice – RNDr. Zuzanu Ferenecovú, Máriu Albertovú
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ : Mgr. Františka Kováča
a overovateľov zápisnice : RNDr. Zuzanu Ferenecovú, Máriu Albertovú

K bodu programu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
Starostka obce podala správu o plnení uznesení z predchádzajúcej schôdze OZ. Všetky
uznesenia boli splnené alebo sú v štádiu plnenia.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

K bodu programu č. 4 – Štatút obce Báč – schválenie
Starostka obce zdôraznila, že Štatút obce nepatrí medzi Všeobecné záväzné nariadenia, ale je
základným zákonom obce. Schvaľuje sa však ako všeobecné záväzné nariadenie. Štatút obce
nemôže byť v rozpore s Ústavou SR ani so zákonmi.
Podľa zákona návrh Štatútu obce majú mať poslanci a občania k dispozícii 15 dní pred
zasadnutím, čo bolo aj dodržané. Poslanci dostali od starostky obce na preštudovanie Štatút
obce Báč na zasadnutí OZ dňa 20.07.2011. Návrh Štatútu obce bol vyvesený na úradnej tabuli
obce dňa 25.07.2011 a bol zverejnený na webovej stránke. Poslanci a občania mali možnosť
odovzdať na obecný úrad svoje pripomienky a námietky ku Štatútu obce Báč buď písomnou
formou alebo ústne do 3 dní pred zasadnutím OZ, aby ich poslanci mali k dispozícii ešte pred
zasadnutím OZ. Nikto ani z poslancov a ani zo strany občanov však nemal žiadne
pripomienky a návrhy.
Starostka obce však zistila technickú chybu v texte pri hlavnom kontrolórovi:
V § 18 bod (8) je chybný text
„Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.“

To znie akoby obecné zastupiteľstvo odvolávalo hlavného kontrolóra na 6 rokov.
Starostka navrhla nasledovné znenie bodu (8):
„Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné
zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.“

Starostka dala hlasovať za schválenie Štatútu obce Báč.
Otázka: Kto je za schválenie Štatútu obce Báč v predloženej forme?
Hlasovanie :
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Štatút obce Báč v predloženej forme.

K bodu programu č. 5 – Vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu za I. polrok

2011
Poslanci OZ mali pred zasadnutím k dispozícii na preštudovanie vyhodnotenie plnenia
čerpania rozpočtu za I. polrok 2011 – k 30.06.2011.
Starostka obce podala poslancom správu o vyhodnotení plnenia čerpania rozpočtu
k 30.06.2011. Vysvetlila poslancom čerpanie rozpočtu v tých položkách, kde je vyššie
percentuálne plnenie. Ďalej odpovedala na otázky poslancov k plneniu rozpočtu.
Poslanec Jozef Lengyel sa opýtal, že prečo nie je žiadne čerpanie vo výdavkoch verejnej
správy v položke stravovanie.
Starostka vysvetlila poslancom, že zamestnanci obecného úradu majú možnosť stravovať sa
v miestnej materskej škole – preto nedostávajú stravné lístky, ale žiadny zamestnanec
neprejavil záujem o takúto formu stravovania. Z tohto dôvodu je čerpanie rozpočtu v položke
stravovanie 0 ℅-né.
RNDr. Zuzana Ferenecová sa opýtala v príjmovej časti na položku administratívne poplatky –
výherné prístroje, nakoľko je tam nulový príjem.
Starostka obce vysvetlila, že príjem za výherné prístroje je vždy až na konci roka.
Vo výdavkovej časti spoločenské služby - prevádzkový poriadok cintorína, pasportizácia
hrobových miest nebol plánovaný žiadny výdavok nakoľko práce – ako vymeranie cintorína
boli vykonané ešte minulý rok a k tomu je dodaný program na prevádzkový poriadok
cintorína a pasportizácia hrobových miest - je povinnosťou obce to mať aj v elektronickej
forme. Z tohto dôvodu plánovaný výdavok je 0,- € a skutočný výdavok 504,- €.
Starostka ďalej upozornila poslancov na prekročenie rozpočtu vo výdavkovej časti MŠ
všeobecný materiál, plánovaný výdavok 100,- € a skutočný výdavok 260,- €. Toto
prekročenie rozpočtu vzniklo z toho dôvodu, že rodičia každý mesiac platia poplatok za MŠ
a tieto príjmy sa v plnej výške využívajú na zakúpenie všeobecného materiálu pre MŠ.
RNDr. Zuzana Ferenecová sa spýtala, či poplatky za MŠ sú zahrnuté aj v príjmovej časti.
Starostka obce vysvetlila, že v príjmovej časti Administratívne a iné poplatky a platby sú
zahrnuté poplatky za MŠ a Šk.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu za I. polrok 2011.

K bodu programu č. 6 – Prerokovanie odstránenia havarijného stavu budovy

MŠ a bývalej ZDŠ
Pred prerokovaním tohto bodu programu musela poslankyňa Marta Benovičová odísť zo
zasadnutia OZ z osobných dôvodov.
Na poslednom zasadnutí OZ, ktoré starostka zvolala, oboznámila poslancov s havarijným
stavom budovy MŠ a bývalej ZDŠ – majetkom obce. Na odstránenie tohto havarijného stavu
však doteraz neboli finančné prostriedky a ani pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 neboli
schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy MŠ a bývalej ZDŠ. Vzhľadom nato,
že sa podarilo získať finančné prostriedky na daniach z nehnuteľností aj z minulých
pohľadávok a tieto finančné prostriedky nabehli na účet začiatkom augusta a na účte obce
bolo dostatok financií, starostka obce na základe zváženia finančných možností obce
a využitia svojich právomocí starať sa o bežnú správu majetku obce urobila prieskum trhu,
postupovala metódou verejného obstarávania označovanou ako podprahová s nižšou cenou
nakoľko predpokladaná cena predmetu obstarávania resp. predpokladaná hodnota zákazky je
nižšia ako 10 000,- € pri dodávke tovaru a v konkrétnom našom prípade, keďže ide
o stavebné práce s predpokladanou cenou nižšou ako 20 000,- € použila pri výbere
dodávateľov stavebných prác vyššie uvádzanú metódu.
Starostka obce takisto urobila prieskum trhu aj na výmenu okien a dverí na budove MŠ
a bývalej ZDŠ nakoľko okná a dvere na týchto budovách sú v katastrofálnom stave. MŠ
dostala v roku 2010 z Európskych fondov v rámci projektu pre materské školy výpočtovú
techniku a didaktické pomôcky, ktoré sú zatiaľ uložené v pivnici, lebo musia byť poistené
a žiadna poisťovňa ich nepoistí pokiaľ budova MŠ nie je dostatočne zabezpečená. Ďalší
dôvod na výmenu okien a dverí súvisí s vykurovaním obidvoch budov. Kotolňa sa nachádza
v budove bývalej ZDŠ a systém vykurovania je taký, že sa vykurujú obidve budovy spolu.
Obec prichádza každoročne o veľké financie, ktoré musí uhradiť za vykurovanie týchto
budov. Ďalej okná a dvere na budove bývalej ZDŠ sú neustále vylomené miestnou mládežou
a do budovy sa zvyknú vlámať aj cudzinci a bezdomovci.
Výmena okien a dverí je dôležitá aj z hygienických dôvodov. Učiteľky nenosia deti do
jedálne nachádzajúcej sa v budove ZDŠ, lebo terasa je v zlom stave, šmýka sa a v jedálni je
zima. Stravu im pripravujú v sklade, čo je z hľadiska hygieny aj požiarnej ochrany
neprípustné.
Z predložených cenových ponúk na okná a dvere sa podarilo vybrať takého uchádzača,
ktorého cenová ponuka bola dobrá, lacná a s možnosťou 12-mesačnej splátky. Celková cena
je 12 001,- €, so splátkou 4 000,- € za tento rok.
Tieto všetky argumenty viedli k tomu, aby sa pristúpilo k oprave budovy MŠ a bývalej ZDŠ.
Všetky faktúry sú uhradené a na účte obce je momentálne 16 000,- €.
Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody požiadala starostka poslancov o schválenie úpravy
rozpočtu na vykonanie stavebných prác potrebných na odstránenie havarijného stavu majetku
obce a na zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a bezpečného fungovania uvedených
obecných budov.
V návrhu úpravy rozpočtu, ktorý predložila starostka poslancom OZ boli presunuté finančné
prostriedky z kapitálových výdavkov z položky Povinná spoluúčasť obce 5 655,- €
a z položky Územný plán, verejné obstarávanie ÚP 6 946,- € do Materskej školy – položka
MŠ Údržba budov, priestorov a objektov.

Poslanec Jozef Lengyel mal otázku, že čo ak záujemcovia o začlenenie do ÚP obce Báč
nezaplatia príslušný poplatok, obec odkiaľ zoberie financie, či má s nimi obec uzavretú
zmluvu?
Starostka odpovedala, že všetci záujemcovia sú oboznámení s tým, že ak chcú byť začlenení
do ÚP obce musia zaplatiť príslušný poplatok, ináč do ÚP obce nebudú začlenení. Žiadne
zmluvy s nimi nie sú uzavreté.
Poslankyňa RNDr. Zuzana Ferenecová poznamenala, že ak v rámci položky Územný plán,
verejné obstarávanie ÚP nebudú žiadne príjmy, tak nebudú ani žiadne výdavky. Preto
navrhla, aby v tejto položke zostala celá suma 19 000,- € a aby poslanci sa pokúsili presunúť
v rozpočte Obce Báč na rok 2011 finančné prostriedky z iných položiek do položky MŠ
Údržba budov, priestorov a objektov. Navrhla, aby sa z položky Povinná spoluúčasť obce
presunula celá suma 10 300,- € do položky MŠ Údržba budov, priestorov a objektov, nakoľko
tento príjem v rozpočte je istý oproti príjmom v položke Územný plán, verejné obstarávanie
ÚP.
Poslankyňa RNDr. Zuzana Ferenecová ďalej navrhla poslancom OZ, aby sa už venovali
úprave rozpočtu Obce Báč na rok 2011 ohľadom zabezpečenia napr. zateplenia spomínaných
budov.
Návrh uznesenia:
OZ správu starostky a pripomienky poslancov zobralo na vedomie.

K bodu programu č. 7 – Úprava Rozpočtu obce Báč na rok 2011 - návrh
Poslanci OZ mali pred zasadnutím k dispozícii na preštudovanie návrh úpravy Rozpočtu obce
Báč na rok 2011.
Poslanci s predloženým návrhom úpravy Rozpočtu obce Báč na rok 2011 nesúhlasili a navrhli
nasledovné rozpočtové opatrenia:
V časti kapitálové výdavky - územný plán, verejné obstarávanie ÚP ponechať celú sumu
19 000,- €.
Príjmová časť rozpočtu sa navýši o finančné operácie bežných príjmov a to prostriedkov
prevedených zo zostatku fin. prostriedkov minulého roka 1 074,- €, čiže celkové príjmy
rozpočtu budú predstavovať sumu namiesto 159 784,- € sumu 160 858,- €.
Ponechať navrhovanú úpravu v položke Prevádzkový poriadok cintorína, pasportizácia
hrobových miest zo sumy 0,- € na sumu 655,- €.
Presunúť rozpočtové prostriedky v rámci položiek:
- kapitálové výdavky - povinná spoluúčasť obce presunúť celú sumu do položky
MŠ údržba budov, priest. a objektov
10 300,- €
- finančná a rozpočtová oblasť - špeciálne služby presunúť sumu
1 000,- €
do položky MŠ údržba budov, priest. a objektov
- výdavky verejnej správy - údržba budov, priestorov a objektov presunúť sumu 500,- €
do položky MŠ údržba budov, priest. a objektov
- verejné priestranstvá - údržba verejnej zelene, zimná údržba MK presunúť sumu 500,- €
do položky MŠ údržba budov, priest. a objektov
Spolu:
12 300,- €

K tejto sume pridať:
- plánovanú sumu v položke MŠ údržba budov, priest. a objektov
- rozdiel z príjmovej časti 1 074,- € a z výdavkovej časti 655,- €
Spolu:

1 100,- €
419,- €
13 819,- €

Táto suma bola presunutá vo výdavkovej časti do položky MŠ Údržba budov, priest.
a objektov.
Rozpočet v príjmovej časti sa navýšil o sumu 1 074,- €
Pred hlasovaním o úprave Rozpočtu obce Báč na rok 2011 poslanec Jozef Lengyel odišiel zo
zasadnutia OZ.
Starostka dala hlasovať za schválenie úpravy Rozpočtu obce Báč na rok 2011.
Otázka: Kto je za úpravu Rozpočtu obce Báč na rok 2011 v zmysle navrhnutých zmien?
Hlasovanie :
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje úpravu Rozpočtu obce Báč na rok 2011 v zmysle navrhnutých zmien.

K bodu programu č. 8 – Diskusia – rôzne
Poslanci obecného zastupiteľstva ani prítomní občania nemali žiadne príspevky do diskusie.

K bodu programu č. 9 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Starostka obce v rámci tohto bodu programu informovala poslancov s požiadavkou zo strany
rímskokatolíckej cirkvi ohľadom kosenia trávy okolo areálu kostola, nakoľko jej bolo
prezentované, že v spoločnosti WELTEN a. s. nastali zmeny a odvtedy im prestali kosiť areál
kostola.
Starostka obce vyjadrila svoj súhlas s touto požiadavkou nakoľko sa aj v minulosti obec
podieľala na kosení týchto priestorov. Ani poslanci OZ nemali žiadne námietky voči tejto
požiadavke.
Ďalej starostka obce rozdala poslancom Žiadosť rímsko-katolickej cirkvi o finančnú podporu
na rekonštrukciu kostola, doručenú v deň konania OZ, čiže 24.08.2011. V žiadosti sa uvádza,
že v kostole je potrebné vymeniť dve rozvodové skrine aj so všetkými vypínačmi nakoľko
nezodpovedajú dnešným bezpečnostným predpisom, je potrebné nové ozvučenie a osvetlenie,
ktoré treba rozmiestniť v kostole rovnomerne. V budúcnosti plánujú aj vonkajšiu
rekonštrukciu kostola.
Starostka obce uviedla, že zastáva stanovisko, ktoré vyjadrila aj vo svojom stanovisku
k návrhu rozpočtu obce Báč na roky 2011,2012,2013. A odvtedy sa nezmenili podmienky, pre
ktoré by zmenila to stanovisko. Nie je proti finančnej podpore kostola, nie je proti cirkvi, ale

obec má málo finančných prostriedkov a v prvom rade je nutné tieto financie použiť na
zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre obec zo zákona (napr. odstránenie havarijného stavu
obecného majetku – budovy MŠ a bývalej ZDŠ) a až keď budú navyše finančné prostriedky,
vtedy môže obec prispieť finančne formou dotácie napr. aj na rekonštrukciu kostola.
Poznamenala, že cirkevný majetok nie je v takom dezolátnom stave ako obecný.
Prítomní poslanci ( RNDr. Ferenecová, L. Litresics) tiež súhlasili s tým, že finančné
prostriedky treba najskôr použiť na opravu obecného majetku a zabezpečenie úloh obce.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie pripomienky prednesené v rámci prerokovania žiadosti
Rímskokatolickej cirkvi, farnosť sv. Antona Paduánskeho v Báči o finančnú podporu.
K bodu programu č. 10 – Návrh uznesenia
Poslanci návrh uznesenia zobrali na vedomie bez pripomienok.
OZ schválilo hore uvedené uznesenia jednohlasne.

K bodu programu č. 11 - 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. František Kováč

Overovatelia: RNDr. Zuzana Ferenecová
Mária Albertová

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

