Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 14.12.2011 o 18,30 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, RNDr. Zuzana Ferenecová, Dávid Grácz,
Jozef Lengyel, Ladislav Litresics, Róbert Szitás
Neprítomný - ospravedlnený: 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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO –schválenie
Príprava programového rozpočtu obce na rok 2012, 2013, 2014
Žiadosti občanov a organizácií
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: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje 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 – Dávida Grácza, Róberta Szitása
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ: Mgr. Františka Kováča
a overovateľov zápisnice: Dávida Grácza, Róberta Szitása
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 – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO

a DSO –schválenie
Starostka obce uviedla, že VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO
upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Báč.
Uviedla, že tak ako to bolo pri prijímaní Štatútu obce a Rokovacieho poriadku OZ takisto aj
návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO majú mať poslanci
a občania k dispozícii na prerokovanie minimálne 15 dní pred zasadnutím, čo bolo aj
dodržané. Poslanci dostali od starostky obce na preštudovanie návrh VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku TKO a DSO dňa 22.11.2011. Návrh VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku TKO a DSO bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.11.2011 a bol
zverejnený na webovej stránke obce. Poslanci a občania mali možnosť odovzdať na obecný
úrad svoje pripomienky a námietky ku návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku TKO a DSO 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. To znamená, že s návrhom VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO súhlasia.
Starostka predložila pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
TKO a DSO zo dňa 08.12.2011, prerokovaný a vyhodnotený na pracovnom stretnutí
poslancov OZ a starostky obce dňa 12.12.2011:
Predkladá: Mgr. Helena Vonyiková starostka obce
V návrhu predloženom dňa 22.11.2011 navrhla vykonať tieto zmeny:
1. § 3 ods. 4 písm. b znie:
„ b) trvalé trávnaté porasty

0,0922 eur/m2“

2. § 3 ods. 4 písm. d znie:
„ d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy

1,3200 eur/m2“

3. § 3 ods. 4 písm. e znie:
„ e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

1,3200 eur/m2“

4. § 3 ods. 4 písm. h znie:
„ h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

1,3200 eur/m2“

5. § 3 ods. 5 písm. b znie:
„ b) trvalé trávne porasty

1,25%“

6. § 3 ods. 5 písm. e znie:
„ e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

1,25 %“

7. § 4 ods. 5 písm. b znie:
„b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu:
0,1244 eur/m2
7. § 15 ods.13, 14, 15 - vypustiť.
8. § 15 ods. 16 znie:
„ (16) Správca poplatku vypracuje vzor tlačiva o vzniku a zániku ohlasovacej povinnosti.“
Starostka v závere tohto bodu programu sa spýtala poslancov či majú k návrhu VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO, resp. k pripomienke starostky obce
ďalšie pripomienky alebo návrhy. Nikto z prítomných poslancov však nemal žiadne
pozmeňujúce návrhy.
Starostka dala hlasovať za schválenie pozmeňovacích návrhov k VZN o miestnych daniach a
miestnom poplatku TKO a DSO.
Otázka: Kto je za prijatie pozmeňujúceho návrhu
predloženého starostkou obce Mgr.
Helenou Vonyikovou zo dňa 08.12.2011, prerokovaný a vyhodnotený na pracovnom stretnutí
poslancov OZ a starostky obce dňa 12.12.2011?
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka napokon dala hlasovať za schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku TKO a DSO.
Otázka: Kto je za prijatie predloženého, prerokovaného návrhu VZN č. 1/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku TKO a DSO na území obce Báč doplneného a zmeneného
schváleným pozmeňujúcim návrhom starostky obce?
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh uznesenia:
1) OZ schvaľuje pozmeňujúci návrh starostky obce predložený starostkou obce Mgr. Helenou
Vonyikovou zo dňa 08.12.2011, prerokovaný a vyhodnotený na pracovnom stretnutí
poslancov OZ a starostky obce dňa 12.12.2011.
2) OZ schvaľuje prerokovaný návrh VZN č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za TKO a DSO na území obce Báč doplnený a zmenený schváleným pozmeňujúcim návrhom
starostky obce.

K bodu programu č. 5 – Príprava programového rozpočtu obce na rok 2012,

2013, 2014
Starostka informovala poslancov OZ s prípravami programového rozpočtu obce na rok 2012,
2013, 2014. Poznamenala, že doteraz sa nemohlo pracovať na návrhu programového rozpočtu
obce nakoľko nebolo prijaté VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO, a
preto sme nepoznali výšku príjmov za miestne dane a poplatky za rok 2012.Čakalo sa až do
30.11.2011 či NR SR prijme nový zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a
DSO. NR SR síce prijala tento nový zákon ale právoplatnosť nadobudne až od 01.12.2012 s
účinnosťou od 01.01.2013. Vzhľadom na tieto skutočnosti návrh VZN o miestnych daniach a
miestnom poplatku TKO a DSO bol vypracovaný na základe zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO a bol prijatý poslancami OZ obce Báč
na tomto zasadnutí. Národnou radou SR bol prijatý štátny rozpočet na rok 2012 a je už
známy aj rozpis podielových daní pre obce na rok 2012, ktorý je zverejnený aj na internete.
Nakoľko sa už vie aké budú miestne dane a poplatky na budúci rok a vie sa aj výška
podielových daní pre obec Báč na rok 2012, môže sa pristúpiť k vypracovaniu návrhu
programového rozpočtu obce na rok 2012, 2013, 2014. Tento návrh bude zverejnený
a následne prerokovaný poslancami OZ obce Báč.
Z uvedených dôvodov obec Báč musí vstúpiť do nového kalendárneho a hospodárskeho roka
s rozpočtovým provizóriom, to znamená, že kým nebude schválený programový rozpočet na
rok 2012, 2013, 2014 obec musí hospodáriť s 1/12 – nou tohtoročného rozpočtu.
Návrh uznesenia:
1. OZ berie na vedomie správu starostky o dôvodoch vstupu obce Báč do nového
kalendárneho a hospodárskeho roka s rozpočtovým provizóriom.
K bodu programu č. 6 – Žiadosti občanov a organizácií
Zo strany občanov a organizácií neboli doručené na obecný úrad žiadne písomné žiadosti.
Jediná ústna žiadosť bola od manželov Jána Duducza a manželky Ildikó ohľadom príspevku
za prípojku na kanalizáciu. Starostka im poradila, aby podali písomnú žiadosť, ale musia rátať
s tým, že ak to poslanci schvália musia príspevok schváliť aj pre ostatných občanov. Mnohí
občania majú kanalizáciu ďaleko od domu, najmä tam kde sú široké ulice a týka sa to veľmi
veľkého počtu rodín. Avšak doteraz manželia Duduczovci nepodali písomnú žiadosť na
obecný úrad. Z tohto dôvodu poslanci OZ túto žiadosť neriešili.

K bodu programu č. 7 – Diskusia – rôzne
V tomto bode programu starostka predostrela poslancom OZ dve problematiky na
prerokovanie a schválenie.
Starostka poznamenala, že prvá problematika je príjemnejšia a týka sa dôchodcov nakoľko
v rozpočte na rok 2011 je schválený príspevok pre dôchodcov vo výške 1 500,- € a pre
novorodencov vo výške 500,- €. Novorodencov by poslanci OZ mali riešiť až na najbližšom
zasadnutí nakoľko sa nevie či sa do konca roka ešte nenarodí dieťa. Teraz je potrebné, aby sa
poslanci dohodli komu a v akej výške sa vyplatí jednorazová finančná výpomoc pre
dôchodcov. Ak bude dostatok finančných prostriedkov, táto finančná výpomoc by mohla byť
vyplatená do Vianoc.
Poslanci OZ sa dohodli, že jednorazovú finančnú výpomoc dostanú tí dôchodcovia, invalidní
dôchodcovia a občania v hmotnej núdzi, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
- musia mať trvalý pobyt v obci Báč minimálne 5 rokov,
- dôchodcovia musia mať 65 a viac rokov,
- dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a občania v hmotnej núdzi žijúci samostatne
dostanú príspevok vo výške 12,- €,
- dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, občania v hmotnej núdzi žijúci v spoločnej
domácnosti a rehoľné sestry dostanú príspevok vo výške 10,- €.
Starostka dala hlasovať za vyplatenie finančnej podpory pre dôchodcov, invalidných
dôchodcov, občanov v hmotnej núdzi a rehoľné sestry.
Otázka: Kto je za aby občania, ktorí spĺňajú tieto podmienky dostali jednorazovú finančnú
výpomoc 12,- resp. 10,- €?
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje vyplatenie finančnej podpory pre dôchodcov, invalidných dôchodcov, občanov
v hmotnej núdzi a rehoľné sestry v sume 12,00 EUR, resp. 10, 00 EUR.
Ďalej starostka informovala poslancov OZ s druhou problematikou, ktorú treba prerokovať
a vyriešiť. Ide o pozemok a budovu bývalej traktorovej stanice. Uviedla, že každý vie v akom
stave sa nachádza táto nehnuteľnosť. Táto nehnuteľnosť (pozemok parc. č. 1 a stavba súp.č.
28) je ekologicky, esteticky na takej úrovni, že obec môže byť rada, že doteraz nedostala za
stav v akom sa nachádza pokutu od príslušných orgánov ( odbor živ. prostredia). Skôr než
poslanci prijali o tejto nehnuteľnosti nejaké rozhodnutie, bol im rozdaný výpis z webovej
stránky Ministerstva životného prostredia, v ktorom je táto nehnuteľnosť v rámci
celoslovenskej evidencie environmentálnych záťaží uvedená ako pravdepodobná
environmentálna záťaž s vysokou prioritou (K>65). Informovala poslancov, že približne pred
dvoma rokmi bola na tejto nehnuteľnosti neoficiálna inšpekcia zo životného prostredia, ktorá
zisťovala tzv. environmentálne záťaže, nakoľko majú túto traktorovú stanicu evidovanú ako
pravdepodobnú environmentálnu záťaž. Poukázali na to, že voda vo vodojeme v Rohovciach

a tak isto spodná voda je z tejto oblasti nejakým spôsobom neustále znečisťovaná, a tak
zisťujú zdroje znečisťovania. Pracovníci vykonávajúci kontrolu upozornili na to, že túto
nehnuteľnosť treba dať do poriadku, treba odstrániť predmety, ktoré môžu spôsobovať
znečisťovanie spodnej vody, atď., lebo ak vyjde nový zákon na environmentálne záťaže
a bude právoplatný, obec bude musieť zaplatiť vysoké pokuty. Prvým krokom k vyriešeniu
tejto problematiky je, aby sa tieto priestory uvoľnili. Aj z rozpočtu obce vyplýva, že tieto
priestory (budovu aj dvor) prenajímajú traja nájomcovia, právnické aj fyzické osoby,
s ktorými sú uzavreté nájomné zmluvy. Tieto zmluvy odsúhlasili a schválili vtedajší poslanci
OZ. Vzhľadom na tieto skutočnosti poslanci OZ majú aj právo vypovedať tieto nájomné
zmluvy. Výpoveď zmluvy predloží nájomcom starostka v zmysle nájomných zmlúv, ale
poslanci musia schváliť na zasadnutí OZ vypovedanie zmlúv uzavretých medzi obcou
a nájomcami dvora a nebytových priestorov v areáli bývalej traktorovej stanice.
Zmluvy o prenájme nebytových priestorov a dvora bývalej STS boli uzavreté s Imrichom
Domonkosom a Alojzom Pénzesom, Alexandrom Bitterom a Tichomírom Bitterom resp,
Bittera servisom a s pánom Ing. Viliamom Véghom, resp. firmou VEBA. Pán Pénzes túto
zmluvu vypovedal 2. januára 2007, tieto nebytové priestory má v prenájme iba Imrich
Domonkos.
Poplatok za 1 m2 pozemku za rok je 0,20 € a za 1 m2 nebytového priestoru za rok je 5,48 €.
Na to aby obec mohla plánovať niečo s touto nehnuteľnosťou a aby sa mohla vysporiadať
s touto nehnuteľnosťou, ktorú má vo vlastníctve tak, aby jej užívanie bolo v súlade so
zákonmi (zákon o ochrane ŽP, stavebný zákon, zákon o majetku obcí – povinnosť
zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať majetok obce, povinnosť hospodáriť s majetkom
obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia) je
potrebné tieto zmluvy vypovedať. A k tomu je potrebný súhlas poslancov OZ.
Ďalším krokom je zamýšľať sa nad zámerom využitia areálu bývalej traktorovej stanice.
Starostka dala hlasovať za vypovedanie nájomných zmlúv obce s nájomcami dvora a
nebytových priestorov v areáli bývalej traktorovej stanice.
Otázka: Kto je za, aby obec vypovedala všetky zmluvy uzavreté s nájomcami dvora
a nebytových priestorov v areáli bývalej traktorovej stanice?
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 1 (Benovičová)
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje vypovedanie všetkých nájomných zmlúv uzavretých medzi obcou a nájomcami
dvora a nebytových priestorov v areáli bývalej traktorovej stanice na parc.č. 1v k.ú. Báč
obce Báč a stavby súp. č. 28 v k.ú. Báč obce Báč vo vlastníctve obce Báč. .
K bodu programu č. 8 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Poslanci OZ a občania mali nasledovné pripomienky a dotazy:
Občan Végh Endre: Bude sa hlasovať aj o tom, že priestory v areáli bývalej traktorovej
stanice budú môcť využívať len firmy z obce Báč alebo aj z blízkeho okolia?

Starostka a poslanci odpovedali, že zatiaľ tam nebudú žiadne firmy, nebude tam zatiaľ nič.
Najskôr treba areál dať do poriadku, vyčistiť dvor a prípadne zbúrať zadnú časť budovy, atď.
Nájomcovia budú mať trojmesačnú výpovednú dobu, v priebehu ktorej musia dať prenajaté
priestory do pôvodného stavu.
Starostka: V priebehu výpovednej doby by bolo dobré zavolať statika, aby zistil statiku
a urobil statický posudok na prednú časť budovy, či sa vôbec dá zachrániť aj predná časť
budovy.
Poslankyňa Ferenecová: bolo by treba urobiť prieskum v obci, aby sa zistil názor občanov na
to, ako by sa mohli využiť priestory areálu bývalej traktorovej stanice.
Poslanec Lengyel: či je záruka na miestne komunikácie po ukončení výstavby kanalizácie
nakoľko cesty sú v katastrálnom stave, najmä betónové – sú popraskané, prepadnuté. Pri
každom prejazde áut je cítiť otrasy na domoch. Pokiaľ sa dá uplatniť reklamácia, treba to čím
skôr reklamovať, lebo čím ďalej sa to bude odkladať, tým drahšie to bude pre obec. Bolo by
dobré zavolať znalca a nech on dá znalecký posudok či sa dajú vôbec komunikácie
reklamovať.
Starostka: záruka na miestne komunikácie je a reklamácia sa dá zaslať hocikedy. Bolo by
dobré vyhlásiť v rozhlase aby občania nahlásili, ktoré úseky komunikácie sú poškodené
a najlepšie by bolo podať reklamáciu na celok a nie len na časť komunikácie.
Poslanec Lengyel: mal pripomienku aj ohľadne nevhodného a dlhodobého parkovania áut na
verejných priestranstvách čo má tiež vplyv na životné prostredie.
Starostka: vyzve občana Arpáda Jávorcsika a občanov dlhodobo parkujúcich na verejných
priestranstvách, aby prispôsobili daný stav (dlhodobé parkovanie) cestnému zákonu, zákonom
na ochranu životného prostredia a stavebnému zákonu.
Poslanec Lengyel: pripomienkoval ohradenie pozemku Jána Bienika a upozornil na
nebezpečenstvo súvisiace s chovom bojových psov, nakoľko občania sa boja okolo tohto
pozemku prejsť kvôli psom. Túto pripomienku podporili aj ostatní poslanci, ktorí o danom
stave vedeli.
Starostka: ide vlastne o čiernu stavbu nakoľko ide o drobnú stavbu a pán Bienik nepožiadal
o povolenie tejto drobnej stavby. Podľa jeho tvrdenia susedia a vlastníci susedných pozemkov
s oplotením súhlasili, ale obec na to nedala súhlas, nakoľko o ňu nežiadal. Čo sa týka chovu
psov treba ho osloviť a upozorniť ho na hroziace nebezpečenstvo a na sťažnosti občanov.
Starostka uviedla, že ho vyzve aj ohľadom oplotenia v zmysle stavebného zákona.
Ďalej poslanci poukázali na problematiku zanášania existujúcej prirodzenej jamy odpadom
rôzneho druhu. Neďaleko tejto nehnuteľnosti sa nachádza zástavba rodinných domov,
občanom prekáža táto ilegálna skládka odpadu a majú obavy, či tento odpad nemôže spôsobiť
trvalé škody na životnom prostredí a životoch ľudí žijúcich v susedstve ilegálnej skládky.
Starostka: táto nehnuteľnosť sa nachádza na hranici extravilánu obce Trnávka v tesnej
blízkosti obytných domov nachádzajúcich sa v intraviláne obce Báč. Treba osloviť obec
Trnávka o odstránenie tejto ilegálnej skládky a upozorniť na v blízkosti existujúcu zástavbu
rodinných domov.
Poslanec Grácz: mal dotaz, či existuje nejaké vyjadrenie od polície, prečo sa nedá realizovať
osadenie semaforov na hlavnej križovatke s cestou č. 1/63.

Starostka: takéto vyjadrenie od polície nie je a ani nie je potrebné. Osadenie semaforov sa dá
zrealizovať po splnení zákonných podmienok, ale všetko je viac otázka finančných
prostriedkov na realizáciu.
Občan Végh Endre: mal dotaz, či existuje v obci Báč nariadenie o používaní dvojjazyčnosti,
ak nie, on podá návrh na jeho prijatie.
Starostka: zatiaľ takéto nariadenie nebolo navrhnuté ani prijaté, ale nie je voči tomu žiadna
zábrana.
Ďalej poslanec Lengyel pripomienkoval bezpečnosť cestnej premávky – požadoval umiestniť
bezpečnostné zábrany na cesty, osadenie zábradlia pri chodníkoch, osadenie zrkadiel na
neprehľadné križovatky (poslanec Szitás, starostka)
Starostka: bezpečnostné zábrany obec má, treba určiť kam je potrebné tieto zábrany
umiestniť. Treba určiť spomaľovacie pruhy. Tieto bezpečnostné opatrenia v cestnej premávke
sa dajú zrealizovať, ale všetko závisí od finančných prostriedkov, ktoré obec môže vyčleniť
na tieto účely.
Poslanec Grácz: životy a bezpečnosť občanov je otázka financií ?
Starostka: Nemalo by byť, ale bohužiaľ niekedy to tak je. Schvaľuje všetky pripomienky,
a treba urobiť všetko, aby mohli byť a boli zrealizované.
V závere tohto bodu poslanci riešili problematiku platenia poplatkov za TKO občanmi, ktorí
nie sú prihlásení na trvalý pobyt v obci Báč.
Poslanec Lengyel: mal dotaz, či občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Báč, musia dostať
odpadové nádoby a či platia poplatky za TKO a koľko platia.
Starostka: občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Báč majú nárok na odpadovú nádobu
nakoľko chodia na svoju nehnuteľnosť cez víkendy a platia poplatky za jednu osobu. Títo
občania musia zaplatiť poplatky za TKO tej obci, kde sú prihlásení na trvalý pobyt.
Poslanec Litresics: navrhol vydávať občanom nálepky o zaplatení poplatku za TKO, ktoré si
občania nalepia na odpadové nádoby. Tým, ktorí budú mať tieto nálepky nalepené na
odpadových nádobách sa odpady budú odvážať a tým, ktorí na odpadových nádobách tieto
nálepky nebudú mať sa odpady neodvezú. Ďalej navrhol odsúhlasiť vyvesenie dlžníkov na
obecnú tabuľu – tých, ktorí nemajú zaplatené dane a poplatky za TKO a DSO.
Starostka: treba pouvažovať o spôsobe zverejnenia neplatičov daní a poplatkov za TKO
a DSO.
Návrh uznesenia:
OZ poveruje starostku obce:
1/ vyzvať občana Arpáda Jávorcsika a občanov dlhodobo parkujúcich na verejných
priestranstvách aby prispôsobili daný stav cestnému zákonu, zákonom na ochranu životného
prostredia a stavebnému zákonu,
2/ vyzvať občana Jána Bienika ohľadom ohradenia pozemku a upozorniť ho na
nebezpečenstvo súvisiace s chovom bojových psov,
3/ vyzvať obec Trnávka ohľadom zanášania jamy odpadom na parcele č. 189/4 k. ú. Trnávka,
upozorniť na v blízkosti existujúcu zástavbu rodinných domov,
4/ zistiť spôsob zverejňovania neplatičov miestnych daní a poplatkov za TKO a DSO.
OZ berie na vedomie všetky pripomienky prednesené v rámci tohto bodu programu.

K bodu programu č. 9 – Návrh uznesenia
Zapisovateľ p. Mgr. František Kováč prečítal text návrhu uznesenia.
Poslanci návrh uznesenia zobrali na vedomie bez pripomienok , nakoľko už boli schválené pri
prerokovaní jednotlivých bodov.
K bodu programu č. 10 - Záver
Po prerokovaní bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka poďakovala
prítomným za účasť, poďakovala všetkým poslancom za ústretovosť, spoluprácu a vyslovila
želanie, aby v nasledujúcom roku v takom porozumení a spolupráci aká bola v posledných
mesiacoch roka mohli vykonať pre blaho a rozkvet obce a jej občanov užitočné a potrebné
kroky. Popriala všetkým šťastné a veselé sviatky.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Overovatelia: Dávid Grácz
Róbert Szitás

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

