Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 13.12.2012 o 18,00 hod. vo
veľkej sále kultúrneho domu v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Mária Albertová, Marta Benovičová, Dávid Grácz, Ladislav Litresics, Róbert Szitás
RNDr. Zuzana Ferenecová - dostavila sa
o 18:10 hod.,
Hlavný kontrolór obce: Bc. Albert Balázs (dostavil sa na zasadnutie o 18:20 hod.)
Neprítomný poslanec: Jozef Lengyel – bez ospravedlnenia
Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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
VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole – schválenie
Vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu za 3. kvartál 2012
Úprava Rozpočtu obce Báč na rok 2012 - schválenie
Príprava programového rozpočtu obce na rok 2013, 2014, 2015
Žiadosti občanov a organizácií
Diskusia – rôzne
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Návrh uznesenia
Záver

K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 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.
Následne dala hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Mária Albertová, Marta Benovičová, Dávid Grácz,
Szitás)
Za: 5
Proti: 0

Ladislav Litresics, Róbert

Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje program rokovania bez doplňujúcich bodov.
K bodu programu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určení boli: za zapisovateľa – Mgr. František Kováč
za overovateľov zápisnice – Mária Albertová, Ladislav Litresics
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ: Mgr. Františka Kováča
a určenie overovateľov zápisnice: Máriu Albertovú, Ladislava Litresicsa
K bodu programu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
Starostka obce podala správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z
28.08.2012 a zo zasadnutia OZ z 05.11.2012. Všetky uznesenia boli splnené alebo sú v štádiu
plnenia ( výzva vlastníkov nehnuteľnosti na parc. č. 76/1 Ing. V. Végha a B. Végh na
odstránenie konárov a húštiny prečnievajúcej na zelený pás cesty č. III/06313 a výzva
vlastníkov parcely č. 290/4 pod futbalovým ihriskom na odstránenie buriny).
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
K bodu programu č. 4 – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Starostka uviedla, že v tomto bode programu ide o prerokovanie a schválenie VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO. Posledné VZN o miestnych daniach a
miestnom poplatku TKO a DSO bolo schválené poslancami obecného zastupiteľstva dňa
14.12.2011. Odvtedy bol zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. dvakrát novelizovaný a to zákonom
č. 406/2011 Z.z. a zákonom č. 548/2011 Z.z. Nakoľko účinnosť zákona č. 406/2011 Z.z. platí
od 01.01.2012 je potrebné upraviť VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
TKO a DSO platné od 01.01.2011 a dať ho do súladu s novelizovanými zákonmi.
Ďalej uviedla, že návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO mali
poslanci a občania k dispozícii na prerokovanie minimálne 15 dní pred zasadnutím, ako to
ukladá zákon. Poslanci dostali od starostky obce na preštudovanie návrh VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku TKO a DSO dňa 26.11.2012. Návrh VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku TKO a DSO bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.11.2012 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 písomnou formou do 10.12.2012 tak, aby poslanci mali k dispozícii
vyhodnotené pripomienky aspoň 3 dni pred zasadnutím OZ. Nikto ani z poslancov a ani zo
strany občanov nemal žiadne pripomienky a návrhy. To znamená, že s návrhom VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO súhlasia.
Bola predložená 1 pripomienka a to zo strany starostky obce.

Starostka predložila pripomienku k návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
TKO a DSO dňa 10.12.2012, ktorá bola prerokovaná a vyhodnotená na pracovnom stretnutí
hlavného kontrolóra, zamestnancov Obecného úradu v Báči a starostky obce dňa 10.12.2012.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali vyhodnotené pripomienky a vyjadrili k nim
svoje stanovisko na pracovnom stretnutí dňa 12.12.2012.
Obsah pripomienky:
Pripomienka:
Predkladá: Mgr. Helena Vonyiková starostka obce.
V návrhu predloženom dňa 10.12.2012 navrhla vykonať tieto zmeny:
1. § 4 ods. 5 písm. e) znie:
„e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu
1,1610 eur/ m2“
2. § 4 ods. 5 písm. f) znie:
„f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,1610 eur/ m2“
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 poslancov už nemal žiadne pripomienky a návrhy.
Starostka napokon dala hlasovať za schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku TKO a DSO predloženého na verejné prerokovanie 26.11.2012, zmeneného
a doplneného pripomienkou starostky obce zo dňa 10.12.2012, vyhodnotenie pripomienky
10.12.2012 a prerokovanie pripomienky poslancami 12.12.2012.
Otázka: Kto je za prijatie predloženého, prerokovaného návrhu VZN o miestnych daniach a
miestnom poplatku TKO a DSO na území obce Báč doplneného a zmeneného prerokovaným
pozmeňujúcim návrhom starostky obce dňa 12.12.2012 ?
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 4
Proti: 1 (RNDr. Zuzana Ferenecová)
Zdržal sa: 1 (Ladislav Litresics)
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO na
území obce Báč.

K bodu programu č. 5 – VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole – schválenie
Starostka uviedla, že § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) hovorí, že vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem

MŠ pri zdravotníckych zariadeniach. Túto čiastočnú úhradu je povinný uhradiť materskej
škole zákonný zástupca dieťaťa. Ďalej § 28 ods. 5 hovorí, že výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
Z tohto zákona vyplýva povinnosť pre poslancov obecného zastupiteľstva prijať VZN o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Ďalej uviedla, že návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole takisto
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 výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole dňa 26.11.2012. Návrh VZN o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.11.2012 a bol
zverejnený na webovej stránke obce. Poslanci a občania mali možnosť odovzdať na obecný
úrad svoje pripomienky a námietky ku návrhu VZN písomnou formou do 10.12.2012, 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 výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole súhlasia.
Starostka v závere tohto bodu programu sa spýtala poslancov či majú k návrhu VZN o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole nejaké pripomienky. Nikto z poslancov nemal
žiadne pripomienky a návrhy.
Starostka napokon dala hlasovať za schválenie VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole.
Otázka: Kto je za prijatie predloženého návrhu VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole?
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje VZN č. 2/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
K bodu programu č. 6 – Vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu za 3. kvartál

2012
Poslancom bolo Vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu za 3. kvartál 2012 doručené na
preštudovanie a pripomienkovanie dňa 12.12.2012 a bolo zverejnené na webovej stránke
obce. Poslanci mali možnosť odovzdať na obecný úrad svoje pripomienky a námietky k
Vyhodnoteniu plnenia čerpania rozpočtu za 3. kvartál 2012 buď písomnou formou alebo
ústne. Nikto z poslancov nepodal žiadne návrhy a pripomienky.
Starostka požiadala zamestnanca obecného úradu Mgr. Františka Kováča – samostatného
odborného referenta, aby vyhodnotil plnenie čerpania rozpočtu za 3. kvartál 2012. Pán Kováč
vyzdvihol tie položky rozpočtu, ktorých čerpanie je prekročené a kde je potrebné upraviť
rozpočet. Zároveň vysvetlil spolu so starostkou príčiny prekročenia čerpania týchto položiek
rozpočtu.
Starostka sa spýtala poslancov obecného zastupiteľstva či majú k vyhodnoteniu plnenia
čerpania rozpočtu za 3. kvartál 2012 ďalšie pripomienky alebo návrhy.
Pripomienky k plneniu čerpania rozpočtu za 3. kvartál 2012:

Ladislav Litresics: mal pripomienku k čerpaniu rozpočtu vo výdavkovej časti Programu 7:
Vzdelávanie (pre MŠ), konkrétne v položke 7.6. Všeobecný materiál. Namietal voči tomu, že
sa nakúpil všeobecný materiál pre materskú školu bez toho aby o tom vedeli poslanci
obecného zastupiteľstva. Navrhol do budúcna, aby obecné zastupiteľstvo bolo vopred pred
prekročením čerpania rozpočtu oboznámené so zmenou, prípadne aj p. riaditeľka materskej
školy, by mohla informovať poslancov obecného zastupiteľstva, čo všetko je potrebné
nakúpiť pre potreby materskej školy. S jeho pripomienkou súhlasila väčšina poslancov
obecného zastupiteľstva.
Starostka obce:
Nová riaditeľka MŠ bola vymenovaná s nástupom od 25.08.2012, vyslovila starostke svoje
predstavy o usporiadaní učebne – spoločenskej miestnosti, ako i chodby MŠ, v zmysle
výchovnovzdelávacích cieľov MŠ, ktoré chcela zrealizovať do začiatku školského roka
2012/2013, t.j. do 03.09.2012. Pýtala sa na finančné zabezpečenie týchto materiálnych
potrieb výchovnovzdelávacieho procesu MŠ. Ako starostka obce jej dala súhlas ma nákup
týchto potrieb do 1000,- eur, nakoľko bolo známe, že sa bude upravovať rozpočet.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia čerpania rozpočtu obce Báč za 3. kvartál 2012.
K bodu programu č. 7 – Úprava Rozpočtu obce Báč na rok 2012 - schválenie
Starostka uviedla, že rozpočet na daný rok je plán príjmov a výdavkov za daný rok, resp.
prognóza. Na začiatku roku sa nedá presne určiť výška príjmov a výdavkov, preto je možná a
potrebná počas roka jeho úprava podľa plnenia rozpočtu počas roka.
Starostka na pracovnej porade dňa 12.12.2012 predložila poslancom návrh úpravy Rozpočtu
obce Báč na rok 2012, ktorý vysvetlil poslancom obecného zastupiteľstva zamestnanec OcÚ
Báč Mgr. František Kováč.
Nakoľko pracovnej porady sa nezúčastnili všetci poslanci obecného zastupiteľstva, starostka
požiadala p. Kováča, aby podrobne oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom
úpravy rozpočtu obce Báč na rok 2012. Nakoľko v príjmovej časti rozpočtu nebolo čerpanie
rozpočtu v žiadnej položke prekročené, úprava rozpočtu bola potrebná len vo výdavkovej
časti rozpočtu.
Návrh úpravy rozpočtu obce Báč na rok 2012 vo výdavkovej časti rozpočtu je
v nasledovných položkách:
Návrh Úpravy rozpočtu na rok 2012 – výdavky.
Rozpočet na rok 2012 vo výdavkoch sa navrhuje upraviť v nasledujúcich položkách:
Znížené položky:
Pôv. suma:

Zníženie o:

Nová suma:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
1.1.15 Stravovanie
3 000,- €

- 2 000,- €

= 1 000,- €

Program 3: Služby občanom
3. 6. Úradná informačná tabuľa
3.7. Obecný rozhlas

- 1 500,- €
- 1 500,- €

=
0,- €
= 500.- €

1 500,- €
2 000,- €

Program 6: Komunikácie
6.1. Oprava chodníkov
6.2. Správa a údržba komunikácií

2 500,- €
3 000,- €

- 1 950,- €
- 2 500,- €

= 550,- €
= 500,- €

Program 8.: Kultúra
8.3. Kultúrne podujatia - služby

2 500,- €

- 1 000,- €

= 1 500,- €

Program 9: Prostredie pre život
9.4.3. Cintorín-materiál, údržba
500,- €
- 200,- €
9.4.4. Prevádzkový poriadok cintorína a pasportizácia hrobových miest
2 000,- €
- 2 000,- €
9.8. výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia
3 000,- €
- 3 000,- €
Spolu znížená suma:

= 300,- €
=

0,- €

=

0,- €

15 650,- €

Zvýšené položky:
Pôv. suma: Zvýšenie o:

Nová suma:

Program 7.: Vzdelávanie
7.1.12. Poštovné a telekomunikačné služby
70,- €
7.1.13. Všeobecný materiál
100,- €
7.1.15. Údržba budov, priestorov a objektov 3 000,- €

+ 50,- €
+ 1 600,- €
+ 6 300,- €

= 120,- €
= 1 700,- €
= 9 300,- €

Program 9.: Prostredie
9.2. Údržba verejnej zelene
9.4.1. Pohrebníctvo-elektrická energia
9.6. Prevádzka verejného osvetlenia
9.7. Údržba verejného osvetlenia

+ 500,- €
+ 200,- €
+ 6 000,- €
+ 1 000,- €

= 3 000,- €
= 530,- €
= 11 000,- €
= 3 000,- €

Spolu zvýšená suma:

2 500,- €
330,- €
5 000,- €
2 000,- €

15 650,- €

Poslanci s týmto návrhom Úpravy rozpočtu obce Báč na rok 2012 súhlasili na jeho
prerokovaní na pracovnej porade dňa 12.12.2012.
Starostka sa spýtala poslancov obecného zastupiteľstva či majú k úprave Rozpočtu obce Báč
na rok 2012 ďalšie pripomienky a návrhy. Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky
a návrhy.
Starostka dala hlasovať za schválenie úpravy Rozpočtu obce Báč na rok 2012.
Otázka: Kto je za úpravu Rozpočtu obce Báč na rok 2012 v zmysle vyššie navrhnutých
zmien?
Hlasovanie :
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Úpravu rozpočtu obce Báč na rok 2012 v zmysle navrhnutých zmien.
K bodu programu č. 8 – Príprava programového rozpočtu obce na rok 2013,

2014, 2015
Starostka informovala poslancov OZ s prípravami programového rozpočtu obce Báč na rok
2013, 2014, 2015. 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 2013. Ďalej
Národnou radou SR bol len dnes prijatý štátny rozpočet na rok 2013 a dodnes nebol známy
rozpis podielových daní pre obce na rok 2013.
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 2013, 2014, 2015 obec musí každý mesiac hospodáriť s 1/12 – nou tohtoročného
rozpočtu.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu starostky o dôvodoch vstupu obce Báč do nového kalendárneho
a hospodárskeho roka s rozpočtovým provizóriom.
K bodu programu č. 9 – Žiadosti občanov a organizácií
Starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že na obecný úrad boli doručené
dve žiadosti, ktoré sa týkajú pripomienkovania Návrhu územného plánu obce Báč.
Jedna žiadosť bola doručená od Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v Báči
v pripomienkovaní k Návrhu územného plánu obce Báč a druhá od pána Michala Šurinu a p.
Mariána Kočnera – žiadosť o prednostné odsúhlasenie zóny č. 5 územného plánu pre účely
individuálnej výstavby. S obidvoma žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať pri
schvaľovaní Územného plánu obce Báč.
K bodu programu č. 10 – Diskusia – rôzne
V tomto bode programu starostka predostrela poslancom obecného zastupiteľstva na
prerokovanie a schválenie vyplatenie finančného príspevku pre dôchodcov.
Starostka poznamenala, že v rozpočte na rok 2012 je schválený príspevok pre dôchodcov vo
výške 2 000,- €. 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, ak nie tak po Vianociach.
Poslanci obecného zastupiteľstva 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 15,- €,

-

dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, občania v hmotnej núdzi žijúci v spoločnej
domácnosti dostanú príspevok vo výške 12,50 € (dvojica manželov žijúca v spoločnej
domácnosti 25,- €).

Starostka dala hlasovať za vyplatenie finančnej podpory pre dôchodcov, invalidných
dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi.
Otázka: Kto je, za aby občania, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky dostali jednorazovú
finančnú výpomoc 15,- resp. 12,50 (dvojica manželov 25,- eur) ?
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje vyplatenie finančnej podpory pre dôchodcov, invalidných dôchodcov, občanov
v hmotnej núdzi v sume 15,00 EUR, resp. 12,50 EUR (dvojica manželov 25,-EUR).

K bodu programu č. 11 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Neboli žiadne.
K bodu programu č. 12 – Návrh uznesenia
Jednotlivé body uznesenia boli schvaľované po každom bode programu.
K bodu programu č. 13 - 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: Mária Albertová
Ladislav Litresics
Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

