UZNESENIE
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč,
ktoré sa konalo dňa 27.12.2010
__________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Báč
2. vystúpenie novozvolenej starostky
3. určenie zapisovateľa zápisnice
4. určenie overovateľov zápisnice

B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Mgr. Helena Vonyiková zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
1. Mária Albertová
2. Marta Benovičová
3. Ján Csibri
4. Zuzana Ferenecová, RNDr.
5. Dávid Grácz
6. Jozef Lengyel
7. Robert Szitás

C. z r i a ď u j e
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

D. v o l í
1. mandátovú komisiu v zložení: Dávid Grácz – predseda, Jozef Lengyel – člen, Marta
Benovičová – členka,
2. návrhovú komisiu v zložení: Ján Csibri – predseda, Mária Albertová – členka, Zuzana
Ferenecová – členka,
3. volebnú komisiu v zložení: Zuzana Ferenecová – predseda, Robert Szitás – člen, Marta
Benovičová – členka,
4. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Martu Benovičovú (SDKÚ /DS – KDH)
a členov komisie na ochranu verejného záujmu z radov poslancov:
Jána Csibriho (MOST- HÍD), Jozefa Lengyela (SMK), Dávida Grácza (nezávislý), Máriu
Albertovú (SDKÚ /DS – KDH)

E. rozhodlo
1. o nezriadení komisií OZ ako fakultatívnych orgánov OZ,
2. o nezriadení obecnej rady ako výkonného a kontrolného orgánu OZ

F. s ch v a ľ u j e
1. predložený program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmeny
2. voľbu zloženia jednotlivých komisií aklamačne, verejným hlasovaním

G. zamieta
1. návrh starostky podaný v zmysle § 11 ods. 4 písmena i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na zmenu rozsahu výkonu jej funkcie určeného
Uznesením OZ č. 21/2010 písm. C, ods. 3) na zasadnutí OZ dňa 23.09.2010 a to
z polovičného úväzku na plný úväzok
2. návrh starostky na prijatie Zásad odmeňovania poslancov OZ v Báči

H. odročuje
1. rokovanie o návrhu starostky na zmenu rozsahu úväzku z polovičného na plný úväzok na
obdobie, kedy OZ budú známe výsledky hospodárenia obce za rok 2010, a kedy bude prijatý
rozpočet na rok 2011.
2. schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ v Báči na obdobie, kedy OZ budú známe
výsledky hospodárenia obce za rok 2010 a kedy bude prijatý rozpočet na rok 2011

J. určuje
1. plat starostky obce v rozsahu úväzku určeného obecným zastupiteľstvom na zasadnutí OZ
zo dňa 23.09.2010, t.z. v rozsahu polovičného úväzku.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

