U Z N E S E N I E č. 2/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
28.06.2018

________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Františka Kováča,
2. určenie overovateľov zápisnice: Ildikó Duduczovej a Róberta Szitása
3. správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva,
4. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Báč za rok 2017,
5. Monitorovaciu správu o výsledkoch hospodárenia za I. štvrťrok 2018 bez
pripomienok,
6. žiadosti občanov v bode 7. programu rokovania
7. správu starostky o poskytnutej dotácii z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Báč.
8. ostatné správy starostky prednesené v rámci bodu 8.

B. k o n š t a t u j e, ž e
zasadnutie je uznášaniaschopné.

C. určuje
1/ podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov na
celé volebné obdobie 2018/2022 a to: 5 poslancov.

2/ zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozsah výkonu
funkcie starostu obce Báč na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom
období rokov 2018 – 2022.

D. schvaľuje
1/ Zmenu návrhu programu rokovania a jeho doplnenie o bod: Určenie rozsahu výkonu
funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počtu poslancov na celé volebné
obdobie.

2/ Nasledovný doplnený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Záverečný účet obce za rok 2017 – prerokovanie a schválenie
5. Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018 – Monitorovacia správa
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počtu
poslancov na celé volebné obdobie
7. Žiadosti občanov a organizácií
8. Diskusia – rôzne
9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
10. Návrh uznesenia
11. Záver
3/ Predložený a prerokovaný Záverečný účet obce Báč za rok 2017 bez výhrad.

E. súhlasí
s bezodplatným poskytnutím ubytovania mariánskych pútnikov vedených Richardom
Méhesom, bytom Holice – Pósfa č.57 , v miestnom kultúrnom dome, z noci na ráno
02.10.2018 (utorok).

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

