Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 20.07.2011 o 19,00 hod.
v kultúrnom dome v Báči
Prítomní:
Starostka obce – Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, RNDr. Zuzana Ferenecová (19,10 h),
Jozef Lengyel, Ladislav Litresics,
Neprítomní (poslanci):
Dávid Grácz, Robert Szitás
Ďalší prítomní:
Hlavný kontrolór obce - Bc. Albert Balázs
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Príprava VZN obce – súčasný stav
5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2010
6. Schválenie Zadania ÚP Obce Báč
7. Diskusia – rôzne
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov
10. Návrh uznesenia
11. 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 : 4
Za : 4
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 – Jozefa Lengyela, Ladislava Litresicsa
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ : Mgr. Františka Kováča
a overovateľov zápisnice : Jozefa Lengyela, Ladislava Litresicsa

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 – Príprava VZN obce – súčasný stav
Starostka informovala obecné zastupiteľstvo o stave príprav VZN obce. Prvým krokom
k aktualizácii VZN je aktualizácia základného všeobecného predpisu obce - Štatútu obce.
Starostka pripravila pre poslancov materiál, ktorý im bol rozdaný na preštudovanie
a pripomienkovanie tak, aby mohol byť schválený na najbližšom zasadnutí OZ. Na ďalšie
zasadnutie poslanci dostanú materiály na schválenie Rokovacieho poriadku OZ.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu o stave príprav VNZ Obce Báč.
OZ berie na vedomie materiál na preštudovanie a pripomienkovanie OZ – Štatút obce Báč.

K bodu programu č. 5 – Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok

2010
Poslanci OZ mali pred zasadnutím k dispozícii na preštudovanie Záverečný účet za rok 2010.
V úvode tohto bodu starostka stručne uviedla a zdôvodnila problematiku prípravy
Záverečného účtu obce Báč za rok 2010. Vyzvala hlavného kontrolóra obce, aby predniesol
svoje stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2010.
Starostka obce vyzvala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k Záverečnému účtu obce Báč za rok
2010, prípadne predniesli svoje pripomienky a námietky. Poslanci nemali žiadne pripomienky
ani námietky.
Faktickú poznámku mala RNDr. Zuzana Ferenecová: spýtala sa, že čo bude so schodkom
vyše 4 328,- € medzi príjmami a výdavkami za rok 2010, ako sa zlikviduje a čo bude ďalej.
Starostka vysvetlila, že v skutočnosti nejde o žiadny schodok, ktorý by sa zobrazil

v účtovníctve, ale je to len rozdiel medzi plánovanými príjmami a výdavkami. Tak ako je v
ZÚ obce za rok 2010 uvedené, schodok vznikol tým, že obec dostala od štátu iba 75 % oproti
plánovaným príjmom v položke - výnos dane z príjmov poukázaných samospráve ( rozdiel
činí 27 390,- €). S tým sa už nedá nič robiť, lebo to je bilancia príjmov a výdavkov za rok
2010 a to už nezmeníme. Obec zatiaľ nikdy nebola v stave, že si nedokázala plniť svoje úlohy
a ten schodok neznamená, že nám fakticky chýbali tie peniaze (4 328,€). Ten schodok je
v podstate bilanciou príjmov a výdavkov v samotnom rozpočte. Ostáva nám iba dúfať, že tak
štát (podielové dane) ako i občania si budú plniť svoje povinnosti (miestne dane a poplatky),
treba to sledovať a v prípade potreby obmedziť výdavky tak, aby to v skutočnosti (nie iba
v rozpočte) bolo zvládnuteľné. Poslanec Lengyel sa opýtal, že ako chce obec znížiť svoje
výdavky. Starostka poznamenala, že si nevie predstaviť ako by sme mohli ešte obmedziť
výdavky, lebo obec plní iba svoje základné režijné úlohy, pracuje sa v úspornom režime.
V tejto súvislosti poznamenala, že obec dosahuje nižšie výdavky aj tým, že jej plat je
polovičný, nakoľko má uznaný iba polovičný úväzok, pričom jej pracovný čas nie je 50 % ný, ale 100 ba 200% - ný. Takisto pracovníci obce poberajú len základný plat bez odmien.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky starostka dala hlasovať o ZÚ obce Báč za rok 2010.
Hlasovanie o schválení Záverečného účtu za rok 2010 pozostávalo z dvoch otázok:
1. otázka: Kto je za schválenie Záverečného účtu za rok 2010 s pripomienkami a námietkami ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za : 1 (Ferenecová)
Proti : 4 (ostatní poslanci)
Zdržal sa : 0
2. otázka: Kto je za schválenie Záverečného účtu za rok 2010 bez pripomienok a námietok?
Poznámka poslankyne Albertovej: Prečo treba hlasovať o tejto otázke, keď nikto nemal
pripomienky.
Ferenecová: tí ktorí boli proti, teraz musia hlasovať za.
Starostka: sú to logické poznámky, takže konštatuje, že OZ obce Báč schválilo Záverečný
účet za rok 2010 bez pripomienok a námietok.
Návrh uznesenia :
OZ schvaľuje Záverečný účet za rok 2010 bez pripomienok a námietok.

K bodu programu č. 6 – Schválenie Zadania ÚP Obce Báč
Starostka obce privítala obstarávateľa ÚP Obce Báč Ing. Petra Hanesa, ktorý kvôli chorobe sa
nemohol zúčastniť zasadnutia OZ dňa 15.06.2011.
Ďalej informovala obecné zastupiteľstvo o doterajších krokoch, ktoré sa urobili pri príprave
Návrhu Zadania ÚP Obce Báč, ako i o tom, že na minulom zasadnutí OZ návrh Zadania ÚP
obce Báč nebol poslancami schválený, resp. neskôr hlasovanie o neschválení bolo poslancami
anulované. Vyzvala poslancov, aby sa pýtali pána ing. Hanesa na otázky, kvôli ktorým
neschválili na minulom zasadnutí návrh Zadania ÚP obce Báč.
Hlavný kontrolór obce poznamenal, že ho neschválili kvôli nedostatku informácií.

Starostka obce dala slovo p. ing. Hanesovi a vyzvala ho, aby poskytol ešte raz všetky
potrebné informácie a poslancov vyzvala , aby kládli otázky na p. obstarávateľa.

Ing. Peter Hanes oboznámil obecné zastupiteľstvo o spôsobe vytvorenia Zadania ÚP Obce
Báč. Aký je postup po jeho schválení, aké termíny treba dodržať. Všetko čo doteraz prebehlo
v súvislosti s prípravou Zadania musí prebehnúť aj s Návrhom ÚP obce. Ako prvé treba
vypracovať Návrh ÚP Obce Báč. Po vypracovaní Návrhu ÚP treba ho dať na diskusiu
a pripomienkovanie, všetci dotknutí majú na to jeden mesiac. Orgány štátnej správy musia
odovzdať písomné vyjadrenie. Celý proces by mohol byť ukončený a ÚP schválený v januári
alebo vo februári 2012.

Poslanci k prednesenej správe o doterajších prípravách ÚP obce nemali žiadne otázky a
pripomienky.
Hlasovanie:
Otázka: Kto je za schválenie predmetného Návrhu Zadania ÚPN obce Báč odporúčaného na
schválenie Krajským stavebným úradom v Trnave listom, ktorý OZ na zasadnutí OZ dňa
15.06.2011 zobralo na vedomie?
Prítomní: 5
Za: 3
Proti: 1 (Ferenecová)
Zdržal sa : 1 (Litresics)
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje prerokovaný predmetný Návrh Zadania územného plánu obce Báč
odporúčaného na schválenie Krajským stavebným úradom v Trnave, ktorého posúdenie OZ
zobralo na vedomie uznesením č. 5/2011/a odsek 5 zo dňa 15.06.2011.

K bodu programu č. 7 – Diskusia – rôzne
Poslanci obecného zastupiteľstva ani prítomní občania nemali žiadne príspevky do diskusie.
Starostka vyzvala poslancov, aby určili termín nasledujúceho zasadnutia OZ.
Poslanci obecného zastupiteľstva určili konanie najbližšieho zasadnutia na 24.08.2011
o 19,00 hod.
Návrh uznesenia:
OZ určilo najbližšie zasadnutie OZ na 24.08.2011 o 19.00 h..

K bodu programu č. 8 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Žiadne.

K bodu programu č. 9 – Návrh uznesenia
Zapisovateľ p. Mgr. František Kováč prečítal text návrhu uznesenia.
Poslanci návrh uznesenia zobrali na vedomie bez pripomienok.
OZ schválilo hore uvedené uznesenia jednohlasne.

K bodu programu č. 10 - 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: Jozef Lengyel
Ladislav Litresics

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

