Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 18.05.2017 o 19,00 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, ,
Hlavný kontrolór obce:

Bc. Balázs Albert

Neprítomní:
Poslanci:

Róbert Szitás – ospravedlnený
Oskár Tési - ospravedlnený

Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: - viď. prezenčná listina
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
VZN č. 1/2017 o poplatku za rozvoj - schválenie
Záverečný účet obce za rok 2016 – prerokovanie a schválenie
Návrh programového rozpočtu obce Báč na roky 2017, 2018, 2019 - prerokovanie a
schválenie
7. Žiadosti občanov a organizácií
8. Diskusia – rôzne
9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
10. Návrh uznesenia
11. Záver

K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Helena Vonyiková.
Privítala prítomných. Skonštatovala, že sú prítomní 3 poslanci, čiže rokovanie je
uznášaniaschopné. Následne oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Spýtala sa poslancov či súhlasia s navrhovaným programom alebo ho chcú zmeniť, či už
doplnením alebo vylúčením nejakého bodu.
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Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva obce Báč nemal návrh na zmenu
zasadnutia.

programu

Starostka skonštatovala, že nakoľko nikto z poslancov obecného zastupiteľstva nemal žiadny
návrh na zmenu programu zasadnutia, dala hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za navrhnutý program rokovania?
Za: 3
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 zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Určení boli: za zapisovateľa – Mgr. František Kováč
za overovateľov zápisnice – Ladislav Litresics a Karolína Luzsicová
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ: Mgr. Františka Kováča
a overovateľov zápisnice: Ladislava Litrsicsa a Karolínu Luzsicovú
K bodu programu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
Starostka obce podala správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. prečítala
jednotlivé uznesenia a uviedla, že všetky sú splnené.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie starostky správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
K bodu programu č. 4 – VZN č. 1/2017 o poplatku za rozvoj - schválenie
Starostka uviedla, že od 1. novembra 2016 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č.
447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“), ktorým sa umožňuje mestám a obciam
viac regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. Narastajúca výstavba
vyvoláva potreby budovania ďalšej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v
rozpočtoch jednotlivých samospráv. Nový zákon bol prijatý z dôvodu verejného záujmu, aby
2

daná oblasť dostala aspoň rámcovú právnu úpravu, ktorá ustanoví základné pravidlá pre
zavedenie finančného nástroja pre samosprávu, jeho správy, vyberania a platenia. Citovaný
zákon sa novelizoval zákonom č. 375/2016 Z. z. Obciam sa otvorila tým nová možnosť uložiť
tento poplatok aj počas roka 2017.
Cieľom nového zákona je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj,
ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným
nariadením, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú
funkciu.
Výnos z poplatku za rozvoj je účelovo viazaný na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu
obce súvisiacich s konkrétnym druhom verejnoprospešných stavieb, a teda stavebník získava
službu vo forme verejného osvetlenia, miestnej komunikácie, chodníka, materskej školy, atď.
Od 1.11.2016 je v účinnosti zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o miestnom poplatku za
rozvoj“). Ide o fakultatívny poplatok, to znamená – možnosť zaviesť na základne vlastného
rozhodnutia. Tento zákon splnomocňuje obce, aby po 1.11.2016 mohli prijať VZN, ktorým
na svojom území ustanovia miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok“).
Všeobecne platí, že zaviesť poplatok a zmeniť sadzby je možné len k 1.1. kalendárneho roka. V roku
2017 je možné zaviesť poplatok za rozvoj najskôr ku dňu účinnosti VZN.

Podľa § 7 ods. 4 zák. č. 447/2015 (v znení č. 375/2016 Z. z.) platí: „ Sadzbu poplatku za
rozvoj podľa odsekov 1 až 3 obec môže ustanoviť alebo zmeniť všeobecne záväzným
nariadením iba k 1. januáru kalendárneho roka, ak § 14 ods. 1 neustanovuje inak. Podľa § 14
ods. 1 zák .č. 447/2015 platí: „ Ak obec prvýkrát zavedie poplatok za rozvoj všeobecne
záväzným nariadením obce počas roku 2017, sadzbu poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 1
až 3 a ods. 5 môže obec ustanoviť najskôr ku dňu účinnosti takého všeobecne záväzného
nariadenia obce.“
Vo VZN môže ustanoviť iba to, na čo je zo zákona splnomocnená t. j. :



pre akú časť svojho územia poplatok ustanovuje napr. na území obce, v jej
jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území,
sadzbu poplatku.

Obec sa teda môže rozhodnúť, či zavedie poplatok na celom svojom území alebo len na časti
svojho územia. Ak obec chce ustanoviť poplatok pre jednotlivú časť obce, táto časť obce musí
spĺňať kritéria, ktoré vyplývajú z § 17a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona
č. 268/2014 Z. z. (celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z
nehnuteľností danej obce, ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na
účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz, jednotlivú časť obce môže
tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov).
Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné
povolenie po nadobudnutí účinnosti zákona. Najskôr však po stanovení poplatku obcou
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vo VZN (§ 13 v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona), t. j. na stavby, ktorých stavebné
povolenie nadobudlo právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr.
Návrh VZN č. 1/2017 o poplatku za rozvoj aj s dôvodovou správou (Príloha č. 1) bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 03.04.2017 a poslancom bol
doručený na preštudovanie a pripomienkovanie.
Poslanci a občania mali možnosť odovzdať na obecný úrad svoje pripomienky a námietky ku
návrhu VZN č. 1/2017 o poplatku za rozvoj 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 nemal žiadne pripomienky a pozmeňujúce
návrhy k návrhu VZN č. 1/2017 o poplatku za rozvoj.
Starostka v závere tohto bodu programu sa spýtala poslancov či majú k návrhu VZN č. 1/2017
o poplatku za rozvoj ďalšie pripomienky a návrhy.
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.
Starostka napokon dala hlasovať o prijatí návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017
o poplatku za rozvoj.
Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka:
Kto je za schválenie predloženého, prerokovaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.
1/2017 o poplatku za rozvoj ?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predložený, prerokovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o
poplatku za rozvoj.
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poplatku za rozvoj – Príloha č. 2.
K bodu programu č. 5 – Záverečný účet obce za rok 2016 – prerokovanie a

schválenie
Starostka v úvode tohto bodu programu uviedla, že Záverečný účet obce Báč za rok 2016
(Príloha č. 3) musí byť podľa § 4 ods. 2 bod b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov schválený obecným zastupiteľstvom s výhradami alebo bez
výhrad do 30.06.2017.
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Poslancom bol Záverečný účet obce Báč za rok 2016 doručený na preštudovanie a
pripomienkovanie dňa 28.04.2017, bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.04.2017 a bol
zverejnený na webovej stránke obce. Poslanci a občania mali možnosť odovzdať na obecný
úrad svoje pripomienky a námietky k Záverečnému účtu obce za rok 2016 buď písomnou
formou alebo ústne. Nikto z poslancov ani zo strany občanov nepodali žiadne návrhy a
pripomienky k Záverečnému účtu obce za rok 2016.
Starostka sa spýtala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, či napriek tomu majú
pripomienku k Záverečnému účtu obce za rok 2016.
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky.
Starostka pred hlasovaním vyzvala hlavného kontrolóra obce Báč Bc. Balázsa Alberta, aby
predniesol svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016 (Príloha č. 4).
Hlavný kontrolór obce Báč Bc. Balázs Albert v závere svojho stanoviska odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Báč za rok 2016 bez výhrad.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Báč za rok
2016.
Starostka napokon dala hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016. Nakoľko
nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky, hlasovanie bolo za schválenie
Záverečného účtu obce za rok 2016 bez výhrad.
Hlasovanie :
Prítomní : 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za schválenie predloženého, prerokovaného Záverečného účtu obce Báč za
rok 2016 bez výhrad?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predložený prerokovaný Záverečný účet obce Báč za rok 2016 bez výhrad.
K bodu programu č. 6 – Návrh programového rozpočtu obce Báč na roky

2017, 2018, 2019 – prerokovanie a schválenie
Poslancom bol doručený na preštudovanie a pripomienkovanie Návrh Programového
rozpočtu obce Báč na roky 2017, 2018, 2019 dňa 28.04.2017 (Príloha č. 5). Návrh
Programového rozpočtu obce Báč na roky 2017, 2018, 2019 bol vyvesený na úradnej tabuli
obce dňa 26.04.2017 a bol zverejnený na webovej stránke obce. Poslanci a občania mali
možnosť odovzdať na obecný úrad svoje pripomienky a námietky ku návrhu Programového
rozpočtu obce Báč na roky 2017, 2018, 2019 buď písomnou formou alebo ústne do 3 dní pred
zasadnutím OZ, aby ich poslanci mali k dispozícii ešte pred zasadnutím OZ.
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Nikto ani z poslancov a ani zo strany občanov nemal žiadne pripomienky a pozmeňujúce
návrhy k Návrhu Rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019.
Starostka pred hlasovaním vyzvala hlavného kontrolóra obce Báč Bc. Balázsa Alberta, aby
predniesol svoje stanovisko k Návrhu Programového rozpočtu obce Báč na roky 2017, 2018,
2019 (Príloha č. 6).
Hlavný kontrolór obce Báč Bc. Balázs Albert v závere svojho stanoviska odporúča
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť a zobrať na
vedomie rozpočet na roky 2018, 2019.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programovému rozpočtu
obce Báč na roky 2017, 2018, 2019.
Starostka v závere tohto bodu programu sa spýtala poslancov či majú k návrhu Programového
rozpočtu obce Báč na roky 2017, 2018, 2019 ďalšie pripomienky a návrhy.
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.
Starostka pred hlasovaním zdôraznila, že poslanci obecného zastupiteľstva Programový
rozpočet obce Báč na rok 2017 schvaľujú a na roky 2018, 2019 berú na vedomie.
Starostka napokon dala hlasovať o prijatí návrhu Programového rozpočtu obce Báč na rok
2017.
Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za to, aby sme v roku 2017 hospodárili podľa predloženého a prerokovaného
Návrhu Programového rozpočtu obce Báč na rok 2017?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
1) OZ schvaľuje predložený, prerokovaný Návrh Programového rozpočtu obce Báč na rok
2017.
2) OZ berie na vedomie Návrh Programového rozpočtu obce Báč na roky 2018, 2019.
Schválený Programový rozpočet na rok 2017 viď v Prílohe č. 7.
K bodu programu č. 7 - Žiadosti občanov a organizácií

Starostka oboznámila
a organizácií.

poslancov

obecného
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zastupiteľstva

so

žiadosťami

občanov

Žiadosť pána Jávorcsika a pána Nagya o povolenie na umiestnenie dopravnej značky
(slepá ulica) (Príloha č. 8)
Starostka uviedla, že poslanci o tejto žiadosti nebudú hlasovať nakoľko o umiestnení
dopravnej značky rozhoduje obec ako cestný orgán. Poslancom to dáva len na vedomie.
Starostka obce predniesla poslancom OZ žiadosť p. Jávorcsika a p. Nagya o umiestnenie
dopravnej značky – (slepá ulica) na ulicu pri futbalovom ihrisku. Oboznámila ich so
skutočnosťou, že žiadosť bola adresovaná Obecnému úradu Báč. Zároveň ich informovala
o spôsobe riešenia návrhu na umiestnenie dopravnej značky vo všeobecnosti. V zmysle § 3
ods.2 zákona 135/1961 Z.z. miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií
vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách
a účelových komunikáciách určujú so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných
značiek ako i dopravných zariadení. To znamená, obec by mala predložiť na schválenie
Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, Okresnému dopravnému inšpektorátu v Dunajskej
Strede projektovú dokumentáciu dopravného značenia vypracovanú oprávnenou osobou
v zmysle žiadosti p. Jávorcsika a p. Nagya. Až po jeho odsúhlasení Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom v Dunajskej Strede by obec mohla
rozhodnúť o určení dopravného značenia a o jeho umiestnení.
Starostka obce poslancom OZ ďalej oznámila, že ulica pri futbalovom ihrisku je zaradená
do siete miestnych komunikácií, verejne sa užíva a vzťahujú sa na ňu všetky parametre
potrebné na zaradenie do siete miestnych komunikácií. Slúži ako všeobecne prístupná
a užívaná ulica, spájajúca dve časti obce, ako všeobecne prístupné verejné priestranstvo
slúžiace aj ako parkovisko na účely prístupu k futbalovému ihrisku a k viacúčelovej budove
pri futbalovom ihrisku. Miestna komunikácia ako taká, spolu s pozemkom, vrátane zelene
vedľa cesty, ako i samotná budova (bývalá šatňa) pri futbalovom ihrisku sú vo vlastníctve
obce. Ďalej pripomenula, že vo vlastníctve obce je aj záhrada a predzáhradka užívaná p.
Michalom Jávorcsikom s rodinou, ako i časť predzáhradky hraničiaca s miestnou
komunikáciou, užívaná p. Balázsom Nagyom s rodinou. Tento majetok obce je individuálne
týmito rodinami využívaný, a preto nie je akýmkoľvek záujmom obmedzovať užívanie
miestnej komunikácie verejnosťou. Predmetná cesta, resp. ulica ako i okolitá zeleň a verejné
priestranstvo sú dostatočne široké na otočenie áut, ktoré z nejakých dôvodov tam „zablúdia“.
Takisto uvedená ulica je dostatočne priehľadná, krátka, čiže nehrozí, aby nejaké auto sa
dostalo do situácie, aby sa nevedelo otočiť alebo sa nedostalo von. Zároveň starostka je toho
názoru, že uvedená cesta nespĺňa charakteristiku dopravnej značky IP 4 – Slepá pozemná
komunikácia, nakoľko táto cesta nie je slepá pre chodcov, cyklistickú a motorovú dopravu,
mimo automobilovej, pretože má pokračovanie v dostatočne širokom chodníku, spájajúcom
dve časti obce. Nie je teda všeobecným záujmom akýmkoľvek spôsobom obmedzovať pohyb
po nej, keďže chráni chodcov, cyklistov a prípadne motocyklistov
pred nebezpečnou
dopravou na ceste prvej triedy I/63, kde sa nenachádzajú ani chodníky pre peších a tým je
pohyb popri nej pre našich občanov veľmi nebezpečný.
Starostka je toho názoru, že dopravná situácia v predmetnej lokalite si nevyžaduje
umiestnenie dopravnej značky Slepá ulica ako ani vypracovanie projektu na zmenu
organizácie dopravy. Z uvedených dôvodov žiadosť p. Jávorcsika a p. Nagya považuje za
neopodstatnenú. Ich požiadavka sleduje vyslovene záujem jednotlivca a nie verejný záujem.
Starostka uviedla, že v tomto zmysle bude obec odpovedať na túto žiadosť.
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K bodu programu č. 8 – Diskusia – rôzne
Príprava výstavby chodníka na trnávskej ceste
Starostka uviedla, že je už vyhotovený výškopis a polohopis chodníka na trnávskej ceste.
Uviedla, že to ešte nie je projekt. Bolo treba najprv vyhotoviť výškopis a polohopis chodníka.
Poslanci obecného zastupiteľstva mali možnosť oboznámiť sa s týmto dokumentom. Začne sa
už pracovať aj na projektovej dokumentácii. Chodník bude 2 m široký a bude vybudovaný
popri plote Donau farm Šamorín, s.r.o. Bude betónový s obrubníkmi. Chodník bude
vybudovaný z vlastných prostriedkov, nie z Eurofondov. Výstavba je plánovaná na jeseň
alebo na jar budúceho roka. Starostka ďalej uviedla, že na realizátora výstavby chodníka bude
musieť obec urobiť výberové konanie.
Informácie o problémoch v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Báči
Starostka oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva listom rodičov z 30. januára 2017
(Príloha č. 9). Nakoľko zápisnica je verejná a ide o citlivé údaje, týkajúce sa problémového
správania dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu obsah listu ani obsah tohto
prerokovaného bodu nebudeme zverejňovať.
Oboznámila poslancov so skutočnosťou, že v záujme integrácie tohto dieťaťa s problémovým
správaním a v záujme zabezpečenia práva ostatných detí na nerušený osobnostný, sociálny,
psychický, intelektuálny, telesný a sociálno-emocionálny rozvoj zabezpečila starostka pre
menované dieťa osobného asistenta – pani Gabrielu Gálffyovú s tým, že náklady s tým
spojené bude znášať obec, čo samozrejme zaťaží náš rozpočet. Takéto riešenie vyplýva zo
sociálnych funkcií samosprávy.
Starostka v ďalšom uviedla, že anonym napísal na Školskú inšpekciu v Trnave list, v ktorom
poukazoval na neadekvátne zabezpečenie bezpečnosti a ochrany detí počas ich pobytu
v materskej škole učiteľkami, na zaradenie vysokého počtu detí do triedy a na nespĺňanie
predpokladov na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca riaditeľkou materskej
školy. Na základe tohto anonymného podania bola uskutočnená tematická inšpekcia dňa
11.04.2017 v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Báči – Bacsfai Magyar
Tanítási Nyelvű Óvoda, kde bolo aj prešetrenie podania anonymného sťažovateľa. Následne
po inšpekcii dostal každý rodič dotazník (Príloha č. 10), ktorý po vyplnení mali odoslať na
adresu Školského inšpekčného centra v Trnave. Na základe vyhodnotenia vykonanej
celodennej tematickej inšpekcie ako i tohto dotazníka bolo skonštatované, že sťažnosť
anonyma bola neopodstatnená.
Na záver starostka oboznámila poslancov s listom, v ktorom sa vyjadrila aj k dotazníku
(Príloha č. 11).
Informácia starostky o vyčistení futbalového ihriska
Starostka pripomenula rokovanie predstaviteľov obce s vlastníkmi pozemku pod futbalovým
ihriskom. V závere uvedeného rokovania bolo skonštatované, že nakoľko obec nie je schopná
odkúpiť ihrisko za vlastníkmi ponúkanú cenu, niečo treba urobiť s katastrofálne zanedbaným
ihriskom a pozemkom. Vtedy starostka navrhla spoločné vyčistenie ihriska s vlastníkmi
a následnú údržbu ihriska až do doby kým vlastníci nenájdu kupca na pozemok pod ihriskom.
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Samozrejme v zmysle platného Územného plánu obce na športový účel. Ako odplatu za
vyčistenie a údržbu by vlastníci povolili našim občanom, mládeži a deťom využívať obcou
udržiavané ihrisko na športové aktivity až do doby, kým sa im nepodarí pozemok predať.
Zdôraznila, že táto dohoda bola iba ústna. Starostka napokon dala vyčistiť ihrisko iba za obec
s tým, že máme vyčíslené náklady. K tomuto kroku pristúpila preto, lebo opäť ústne sa k nej
dostala informácia, že niektorým vlastníkom sa nepáčilo, prečo by sa mali oni podielať na
nákladoch na vyčistenie, keď doteraz aj odteraz to bude využívať obec – občania obce.
Starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že na základe objednávky obce
špecializovaná firma LESPRE z Nitrianskeho Rudna, vyčistila futbalové ihrisko. Boli
uskutočnené tieto práce: orezanie a likvidácia orezaných častí drevín, vyčistenie a likvidácia
drevín, trávnatých porastov a burín, stavebného a iného odpadu v rozsahu 3800 m2 dreviny
a kry a 9257 m2 ruderálneho porastu na pozemkoch s parc.č. 290/4,290/6, 290/7 a 290/9 . Po
vyčistení uvedených porastov pozemok bol sfrézovaný a mulčovaný. Obec za túto úpravu
ihriska zaplatila menovanej firme 1.695,- Eur. Na ihrisku bude treba ešte raz dvakrát
aplikovať mulčovanie. Starostka uviedla, že o údržbu ihriska sa bude starať obec. Obec na
údržbu ihriska musela zakúpiť novú traktorovú kosačku. Starostka zdôraznila, že ihrisko by
malo slúžiť občanom a mládeži obce Báč na športové využitie. Starostka zároveň požiadala
poslancov obecného zastupiteľstva o súhlas na oplotenie ihriska zo strany obytných domov
pri ihrisku a od cesty smerom do Gabčíkova, pretože niektorí občania devastujú povrch
ihriska tým, že cez ihrisko vchádzajú ťažké nákladné autá na ich pozemok alebo na ihrisko
chodia venčiť psov.
Zároveň starostka informovala poslancov, že právnik obce JUDr. Milan Guťan pracuje na
nájomnej zmluve a na základe tejto zmluvy obec vyzve tých občanov, ktorí nereagovali na
možnosť odkúpenia pozemkov vo vlastníctve obce, na ktorých majú stavby a budú musieť
platiť za tieto pozemky nájomné.
Starostka ďalej informovala poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že Pozemkové
spoločenstvo v Dobrohošti by dalo obci do nájmu za symbolickú cenu napr. za 1 Euro na 50
rokov starú cestu, ktorá viedla popri Csefi záhrade(mise út) až po Vojku s tým, že by mali v
Kultúrnom dome v Báči každý rok zasadnutie zadarmo. Táto cesta je však už dosť zarastená a
mnohí, ktorí majú popri nej postavené rodinné domy a iné stavby, zasahujú na tento pozemok.
Túto cestu má vo vlastníctve Pozemkové spoločenstvo v Dobrohošti, ale patrí do katastra
obce Kyselica. Starostka chcela vedieť či poslanci obecného zastupiteľstva s tým súhlasia
(zatiaľ hlasovať sa o tom nebude, je to len návrh) a či má dať právnikovi vypracovať nájomnú
zmluvu.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, aby sa ešte zvážilo či to bude pre obec
výhodné a efektívne.
V závere tohto bodu programu starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva o
tom, že sa na obecnom úrade ohlásil pán Hurton Štefan, ktorý má záujem kúpiť pozemok aj s
rodinným domom od Ing. Gejzu Blázsovitsa a chcel by rodinný dom zbúrať a postaviť na
pozemkoch s parc č. 53/1 a 54/1 v k.ú. Báč obce Báč o celkovej výmere 3 188 m2 rodinné
domy aj s vybudovaním miestnej komunikácie. Túto miestnu komunikáciu by potom daroval
obci. Poslanci obecného zastupiteľstva mali možnosť oboznámiť sa predbežným návrhom
umiestnenia týchto rodinných domov a miestnej komunikácie. Obec na jeho žiadosť mu
vydala aj územnoplánovaciu informáciu na tieto pozemky. Starostka ho upozornila, že musia
byť dodržané a rešpektované všetky zásady a regulatívy podľa Územného plánu obce Báč.
9

K bodu programu č. 9 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce boli v rámci bodu programu č. 8.

K bodu programu č. 10 – Návrh uznesenia
Jednotlivé body uznesenia boli schvaľované po každom bode programu.
K bodu programu č. 11 - Záver
Po prerokovaní jednotlivých 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:

Ladislav Litresics
Karolína Luzsicová

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce
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