ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Báč,
konaného dňa 10.12.2018 o 18,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho
domu obce Báč.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Predseda miestnej volebnej komisie: Mgr. Brigitta Végh
Novozvolení poslanci: Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Karolina
Luzsicová, Oskár Tési, Ing. Ladislav Tóth
Odstupujúci poslanci: Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Robert Szitás
Hlavný kontrolór obce: Bc. Albert Balázs
Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: podľa prezenčnej listiny

K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báči bolo zahájené hymnou Slovenskej
republiky.
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Báč viedla starostka obce. Privítala
všetkých prítomných.
Uviedla, že úlohou ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je najmä utvoriť
podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a sľubu novozvolených
poslancov, zriadenie konštituovanie orgánov samosprávy, obecnej rady a odborných komisií.
Starostka uviedla, že poslanci a verejnosť bola oboznámená s návrhom programu dnešného
zasadnutia a tento program sa bude schvaľovať až po zložení sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
K bodu programu č. 2 – Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do

zastupiteľstva
Starostka obce vyzvala predsedkyňu miestnej volebnej komisie pani Mgr. Brigittu Végh, aby
podala prítomným informáciu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb
starostu obce Báč.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Mgr. Brigitta Végh podala prítomným
informáciu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu. (Príloha č. 1)
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Báč.
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K bodu programu č. 3 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

a odovzdanie
osvedčenia
novozvolenému starostovi

o zvolení

Nasledoval akt zloženia sľubu novozvoleného starostu obce. Starostka vyzvala prítomných,
aby povstali. Sľub skladala starostka takým spôsobom, že po prečítaní textu sľubu, ktorý
prečítal Mgr. František Kováč a ktorý znel:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ (Príloha č. 2), povedala slovo
sľubujem, podpísala sa pod text sľubu napísaného na osobitnom liste (Príloha č. 3) a následne
jej predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení za starostku obce
Báč.
Návrh uznesenia:
OZ konštatuje, že novozvolená starostka obce Mgr. Helena Vonyiková zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
K bodu programu č. 4 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
poslancom novozvoleného zastupiteľstva
Starostka vyzvala prítomných, aby povstali. Mgr. František Kováč prečítal znenie sľubu
poslanca, ktorý znel:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ (Príloha
č. 4).
Poslanci skladali sľub slovom sľubujem a podpisom pod text sľubu napísaný na osobitnom
liste, pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí (Príloha č. 5).
Starostka a predsedkyňa miestnej volebnej komisie im zagratulovali a zároveň predsedkyňa
miestnej volebnej komisie im odovzdala osvedčenia o zvolení za poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Báč.
Návrh uznesenia:
OZ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
1. Annamária Farkas Méry
2. Ing. Alexander Lengyel
3. Karolína Luzsicová
4. Oskár Tési
5. Ing Ladislav Tóth
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K bodu programu č. 5 – Vystúpenie novozvoleného starostu
V úvode svojho príhovoru starostka ocenila, že občania rozhodli zodpovedne a v mene
novozvolených poslancov a jej samotnej sa poďakovala za prejavenú dôveru a zároveň
všetkých ubezpečila o tom, že dôveru občanov nesklamú.
Uviedla, že najvyšším ocenením zo strany občanov je opätovne prejavená dôvera, ktorú
dostala ona ako starostka a dvaja poslanci. To svedčí o tom, že občania im dali dôveru
naďalej realizovať svoj program a zlepšovať život v našej obci, to svedčí o tom, že občania
vidia, že chcú slúžiť rovnako všetkým obyvateľom našej obce, a preto mandát, ktorý starostka
dostala je silný a o to viac zaväzujúci. Zaväzujúci k zodpovednosti, obetavej práci, k ďalším
výsledkom. Zdôraznila, že preto ďakuje za podporu a dôveru a iste bude pre občanov, pre
našu rodnú dedinu pracovať tak ako doteraz s ešte väčším úsilím.
V ďalšej časti svojho príhovoru sa venovala odstupujúcemu obecnému zastupiteľstvu, zvlášť
vyzdvihla spoluprácu s bývalým poslancom Ladislavom Litresicsom a Robertom Szitásom,
s ktorými 12 rokov - v dobrom aj zlom - spolupracovala v orgánoch územnej samosprávy
obce Báč – ona ako starostka a oni ako poslanci OZ.
Zdôraznila, že spoločnou prácou priniesli veľa zodpovedných rozhodnutí v záujme toho, aby
lepšie, účinnejšie vedeli slúžiť svojej obci. Vo svetle verejného záujmu riadili svoje
rozhodnutia. Spomenula len niektoré: prijatie územného plánu obce; majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce, zastavaných stavbami fyzických osôb s
možnosťou individuálne dohodnúť spôsob zaplatenia s prihliadnutím na verejný aj súkromný
záujem; začali s realizáciou investičného zámeru revitalizáciou areálu a budovy bývalej STS
vytvoriť z tohto areálu „Perlu obce Báč“, ktorá bude slúžiť všetkým jej obyvateľom, či ako
forma sebarealizácie alebo ako užívateľom služieb občianskej vybavenosti; začali s konečným
vyriešením dlhé roky – desaťročia sa vlečúcej problematiky - spôsobu využívania pozemkov
pod bývalým futbalovým ihriskom, ktorá nebola a nie je dobrá ani pre vlastníkov ani pre
obec. Obec bola v takej finančnej situácii, že mohla navrhnúť také riešenie, ktoré
problematiku ihriska v našej obci vyrieši spôsobom, ktorí bude vyhovovať aj vlastníkom
pozemkov, aj obci, učiní sa spravodlivosť aj pre vlastníkov a zároveň bude zabezpečená pre
obyvateľov obce možnosť športového a rekreačného vyžitia. Uviedla, že obec za primeranú
náhradu - cenu odkupuje pozemky s tým, že kupované pozemky použije výhradne na účel
dosiahnutia obnovy fungovania športového ihriska pre potreby obce v súlade s platným
Územným plánom obce Báč. Vyhlásila že dnes obci patrí takmer 50 percentný podiel
pozemkov pod bývalým futbalovým ihriskom. Uviedla, že obec má záujem kúpiť aj ďalšie
podiely za účelom dosiahnutia obnovy fungovania a prevádzkovania športovo – rekreačného
areálu a ihriska obcou; napokon zdôraznila skutočnosť, že zaviedli poplatok za rozvoj
v maximálnej možnej výške ako systémové riešenie financovania infraštruktúry obce.
Ďalej povedala, že teraz, keď tu stoja a bilancujú, tak reálnymi skutkami môžu poukázať na
výsledky ich spoločnej práce. Za to poslancom zo srdca ďakovala. Rovnako ďakovala za to,
že môže začať už štvrté volebné obdobie. Ako uviedla, bolo a je to možné vďaka tomu, že aj
títo dvaja odstupujúci poslanci pochopili, že všetci nesieme zodpovednosť za rozvoj našej
obce, že pochopili starú múdrosť, ktorá hovorí, že v jednote je sila a kľúčom k úspechu je
spolupráca, zodpovednosť, vzájomná úcta, kompromisy a tolerancia. Pochopili, že v záujme
úspešného rozvoja našej rodnej obce sa musia zjednotiť, komunikovať, rešpektovať jeden
druhého, zanechať nevraživosť, nenávisť, osobné hádky, ktoré dlhé roky trápili našu obec.
Uviedla: „Pochopili ste, že iba tak dosiahneme šťastnú budúcnosť a rozkvet našej rodnej
obce, ktorá je pre nás všetkých najkrajšia a nášmu srdcu najdrahšia. Napĺňa ma radosťou
a pokorou, že spoločne s Vami, som sa mohla spolupodieľať pri budovaní nášho
pomyselného domu – domu občanov obce Báč, kde vládne tak potrebná spolupráca,
priateľstvo a svornosť jej občanov, a tak aj v zmysle gréckych klasikov môžeme patriť medzi
dobré obce.“
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V závere svojho príhovoru sa ešte raz poďakovala za doterajšiu činnosť odstupujúceho
zastupiteľstva, za dobré úmysly a v záujme ďalšieho rozvoja našej obce očakáva ich podporu
a spoluprácu. Popriala im veľa úspechov v ďalšom živote.
Napokon sa poďakovala všetkým za pozornosť.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky.
Následne skonštatovala, že novozvolení poslanci sú všetci prítomní a zasadnutie je uznášania
schopné.
Návrh uznesenia:
OZ konštatuje, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
K bodu

programu č. 6 – Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho

zasadnutia zastupiteľstva
Starostka uviedla, že potom ako sa vytvorili predpoklady pre rokovanie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, to znamená, že novozvolení predstavitelia obce zložili
zákonom predpísaný sľub, sa môže pristúpiť k ďalším bodom rokovania obecného
zastupiteľstva.
Zároveň predložila na schválenie návrh programu prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Podotkla, že 1. a 5. bod sa už vlastne udial a ich obsah je predpokladom pre rokovanie
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
9. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
10. Zriadenie obecnej rady a odborných komisií OZ, voľba jej členov, príp. predsedov
11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba jej členov
12. Určenie platu starostu obce
13. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
14. Záver
Predtým ako dala hlasovať za navrhnutý program rokovania, spýtala sa poslancov či chce
niekto rozšíriť navrhnutý program rokovania alebo požiadať o inú zmenu.
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Poslanec Ing. Lengyel dal návrh na doplnenie programu rokovania o dva body:
 Vystúpenie novozvolených poslancov ako bod 8 programu rokovania,
 Diskusia ako bod 15 programu rokovania.
Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
Otázka: Kto je za, aby sa program rokovania doplnil o body:
 Vystúpenie novozvolených poslancov,
 Diskusia
Prítomní: 5 (Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Karolína Luzsicová, Oskár
Tési, Ing. Ladislav Tóth)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje zmenu navrhovaného programu rokovania a jeho doplnenie o body:
 Vystúpenie novozvolených poslancov.
 Diskusia.
Následne starostka dala hlasovať o navrhovanom programe rokovania vrátane jeho zmeny o
vyššie navrhnuté body.

1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Vystúpenie novozvolených poslancov
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
10. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
11. Zriadenie obecnej rady a odborných komisií OZ, voľba jej členov, príp. predsedov
12. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba jej členov
13. Určenie platu starostu obce
14. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
15. Diskusia
16. Záver
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Hlasovanie:
Otázka: Kto je za, aby dnešné slávnostné rokovanie obecného zastupiteľstva prebiehalo
podľa navrhnutého programu rokovania vrátane jeho zmeny o vyššie navrhované body ?
Prítomní: 5 (Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Karolína Luzsicová, Oskár
Tési, Ing. Ladislav Tóth)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje navrhovaný program rokovania vrátane jeho zmeny o vyššie navrhnuté body:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Vystúpenie novozvolených poslancov
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
10. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
11. Zriadenie obecnej rady a odborných komisií OZ, voľba jej členov, príp. predsedov
12. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba jej členov
13. Určenie platu starostu obce
14. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
15. Diskusia
16. Záver
K bodu programu č. 7 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Určení boli: za zapisovateľa – Mgr. František Kováč
za overovateľov zápisnice – Ing. Alexander Lengyel a Karolína Luzsicová.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva: Mgr.
Františka Kováča a overovateľov zápisnice: Ing. Alexandra Lengyela a Karolínu Luzsicovú.
K bodu programu č. 8 – Vystúpenie novozvolených poslancov
Za novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva Annamárie Farkas Méry, Ing.
Alexandra Lengyela a Ing. Ladislava Tótha mal príhovor Ing. Ladislav Tóth.
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V úvode svojho príhovoru sa poďakoval aj v mene svojich kolegov občanom za prejavenú
dôveru a zároveň zagratuloval novozvolenej starostke a dvom poslancom Karolíne Luzsicovej
a Oskarovi Tésimu za ich zvolenie za poslancov obecného zastupiteľstva. Vymenoval tri
oblasti, v ktorých si myslí, že je potrebný posun dopredu a vykonať určité zmeny.
Prvou je vytvoriť také podmienky pre rozvoj obce, ktoré urobia rozvoj obce udržovateľnou a
zdravou, to znamená že rozvoj a prírastok obce, aby bol v zdravých pomeroch aj v
budúcnosti.
Druhou oblasťou je dosiahnuť, aby v budúcich štyroch rokoch trochu ožila obec, aby
komunitný život bol trochu pestrejší ako to bolo doteraz. V tomto smere sú ochotní všetky
kluby a združenia plne podporovať a zároveň ich vyzývajú, aby sa spolupodielali na tom, aby
ožila obec.
Treťou oblasťou je to, že chcú aby komunikácia v obci fungovala lepšie, aby konverzácia bola
vždy k veci, aby boli vypočutí ľudia v obci, aby poslanci vedeli medzi sebou viesť také
diskusie, ktoré sú vecné, ktoré sú v prospech veci, v prospech obce.
Na záver všetkým zagratuloval a poprial všetko dobré v tejto práci a poďakoval sa za
pozornosť.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného poslanca Ing. Ladislava Tótha.
K bodu programu č. 9 – Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený

zvolávať viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 § 12 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Starostka uviedla, že zákon o obecnom zriadení, § 12 určuje, že v prípadoch určených v
zákone o obecnom zriadení (§ 12, ods. 2,3,5 a 6), keď zasadnutie nezvolá starosta a ani
zástupca starostu, tak takéto zasadnutie zvolá alebo vedie poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
Uplatňuje sa to v tom prípade ak starosta alebo jeho zástupca nie je prítomný, alebo odmietne
viesť zasadnutie alebo nezvolá zasadnutie v zákonom určených prípadoch.
Starostka navrhla poslanca Ing. Ladislava Tótha. Poslanec Ing. Tóth následne navrhol Ing.
Alexandra Lengyela.
Starostka navrhla teda poveriť poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Alexandra Lengyela.
Následne dala hlasovať.
Hlasovanie:
Otázka: Kto je za, aby poslancom oprávneným zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol poslanec Ing. Alexander Lengyel?
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Prítomní: 5 (Annamária Farkas Méry, Ing. Alexander Lengyel, Karolína Luzsicová, Oskár
Tési, Ing. Ladislav Tóth)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ poveruje poslanca Ing. Alexandra Lengyela na oprávnenie zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu

programu č. 10. – Oboznámenie poslancov s poverením na výkon

funkcie zástupcu starostu
V súlade s ustanovením § 13b, ods. 1 zákona o obecnom zriadení oznámila obecnému
zastupiteľstvu, že po vzájomnej dohode s poslancami zastupovaním starostu poveruje
poslankyňu Karolínu Luzsicovú.
Starostka uviedla, že tu poslanci nehlasujú len berú na vedomie oboznámenie poslancov
s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie oboznámenie starostky s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
poslankyňu Karolínu Luzsicovú.
Starostka ďalej uviedla, že poslankyňa Karolína Luzsicová dostane písomné poverenie na
výkon tejto funkcie.
K bodu programu č. 11. - Zriadenie obecnej rady a odborných komisií OZ,

voľba jej členov, príp. predsedov
Starostka uviedla, že podľa zákona členom obecnej rady môže byť maximálne 1/3 poslancov.
Kedysi keď bolo viacej poslancov (bolo ich až 12), tak bola zriadená obecná rada. V
doterajšej praxi odkedy je 7 resp. 5 poslancov poslanci nezriadili obecnú radu, nakoľko by
mohla mať max. cca jedného člena. Obecná rada a odborné komisie sú fakultatívne orgány
OZ - môžu byť ale nemusia byť zeriadené.
Ďalej uviedla, že okrem obecnej rady môže zriadiť obecné zastupiteľstvo komisie ako svoje
stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a
z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje
obecné zastupiteľstvo. Spôsob fungovania zas vymedzuje Rokovací poriadok komisií
obecného zastupiteľstva, ktorý treba potom prijať.
Starostka sa spýtala poslancov obecného zastupiteľstva či chcú zriadiť komisie ako poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Lengyel: navrhol zriadenie dvoch odborných komisií, ku ktorým predložil aj
návrh aj s dôvodovou správou, ktorý následne po dohode so starostkou predložil (príloha č.
6).
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Navrhol tieto odborné komisie:
1. Komisiu školstva a kultúry.
Za predsedu komisie navrhol Annamáriu Farkas Méry a za člena komisie Karolínu
Luzsicovú.
2. Komisiu výstavby a rozvoja dediny.
Za predsedu komisie navrhol Ing. Ladislava Tótha a za členov komisie Ing. Alexandra
Lengyela a Oskára Tésiho.
Poslankyňa Annamária Farkas Méry: navrhla za člena komisie školstva a kultúry aj Ing.
Ladislava Tótha, nakoľko má v tejto oblasti skúsenosti.
Nakoľko všetci poslanci obdržali od Ing. Lengyela tento návrh uznesenia, starostka dala
hlasovať o tomto návrhu vcelku.
Hasovanie:
Otázka: Kto je za zriadenie nasledovných komisií a zároveň schválenie predsedov a členov
komisie predstavených poslancom Ing. Lengyelom vo svojom návrhu, resp. v zmysle návrhu
poslankyne Farkas Méry Annamária?
Poslanec Tési: mal pripomienku, že nie je proti navrhnutým komisiám, ale celý návrh obdržal
len pred 20-timi minútami a podľa neho je to urýchlené, či by sa to nedalo preložiť na budúce
zasadnutie. Uviedol, že keby Ing. Lengyel doručil poslancom svoj návrh aspoň týždeň pred
zasadnutím, tak by mal čas si to premyslieť.
Poslanec Ing. Lengyel: uviedol, že sú to komisie uvedené v štatúte, sú tam tri a medzi nimi aj
tieto dve.
Starostka: navrhla, aby sa návrh Ing. Lengyela schválil. Uviedla, že člen komisie môže
kedykoľvek z nej vystúpiť, ak v nej už nechce pracovať. Poznamenala, že nabudúce by bolo
dobré, ak by poslanci predložili svoje návrhy aspoň týždeň pred zasadnutím jej aj ostatným
poslancom, aby sa s návrhom včas oboznámili. Uviedla, že ona je za schválenie komisií a
kvituje, že Ing. Lengyel predložil tento návrh.
Poslanec Ing. Lengyel: uviedol, že najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva má byť až
vo februári a aby komisie mohli mať dovtedy zasadnutie a mohli pracovať, preto predložil
svoj návrh na toto zasadnutie.
Starostka: uviedla, že aj ona mala pripravený návrh na zriadenie odborných komisií a medzi
nimi boli aj navrhované komisie, ale by to bolo zdĺhavejšie a takýmto spôsobom to bude
rýchlejšie. Zmyslom tohto zasadnutie je, aby sa vytvorili pomocné orgány obecného
zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Lengyel: ešte poznamenal, že na budúcom zasadnutí by mali poslanci obecného
zastupiteľstva schváliť aj ďalších členov týchto komisií z radov občanov.
Starostka znova zopakovala otázku.
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Otázka: Kto je za zriadenie nasledovných komisií predstavených poslancom Ing. Lengyelom
a kto je za aby v tom zložení ako je to v návrhu pracovali tieto komisie ?
Prítomní: 5 (Annamária Farkas Méry, I.ng. Alexander Lengyel, Karolína Luzsicová, Oskár
Tési, Ing. Ladislav Tóth)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje:
a) zriadenie komisie školstva a kultúry a komisiu výstavby a rozvoja obce,
b)predsedu komisie školstva a kultúry Annamáriu Farkas Méry a členov Karolínu Luzsicovú
a Ing. Ladislava Tótha,
c) predsedu komisie výstavby a rozvoja obce Ing. Ladislava Tótha a členov Oskára Tésiho a
Ing. Alexandra Lengyela.

K bodu

programu č. 12 - Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba
jej členov
Starostka uviedla, že v súlade ustanovením § 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecnému
zastupiteľstvu zo zákona vyplýva povinnosť zriadenia komisie obecného zastupiteľstva na
ochranu verejného záujmu. Starosta komisii obecného zastupiteľstva každý rok predkladá
oznámenie o majetkových pomeroch a o tom, že či spľňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu
funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl.
5 ods. 1 a 2 ústavného zákona.
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany a jedného zástupcu nezávislých
poslancov. Komisia musí mať aspoň 3 členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom,
doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany s najvyšším počtom poslancov.
Starostka navrhla zriadiť komisiu, ktorej zriadenie vyplýva zo zákona a to: : komisiu na
ochranu verejného záujmu.
Poslankyňa Farkas Méry: navrhla za predsedu komisie Ing. Alexandra Lengyela a mala
otázku či nemôžu byť členmi ostatní čiže všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Starostka: uviedla, že za predsedu komisie aj ona navrhovala Ing. Lengyela a za členov
Annamáriu Farkas Méry a Karolínu Luzsicivú, ale komisia môže mať aj päť členov. Táto
komisia má prísnejšiu činnosť ako ostatné komisie.
Starostka ďalej uviedla, že poslanci idú najskôr schvaľovať zriadenie tejto komisie a potom
schvaľujú zloženie komisie.
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Hlasovanie:
Otázka: Kto je za schválenie komisie na ochranu verejného záujmu ?
Prítomní: 5 (Annamária Farkas Méry, I.ng. Alexander Lengyel, Karolína Luzsicová, Oskár
Tési, Ing. Ladislav Tóth)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schválilo zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie:
Otázka: Kto je za, aby predsedom komisie na ochranu verejného záujmu bol Ing. Alexander
Lengyel a členmi boli všetci ostatní poslanci obecného zastupiteľstva?
Prítomní: 5 (Annamária Farkas Méry, I.ng. Alexander Lengyel, Karolína Luzsicová, Oskár
Tési, Ing. Ladislav Tóth)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Alexandra Lengyela
a členov všetkých ostatných poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu programu č. 13 – Určenie platu starostu obce
Platové podmienky starostov a primátorov upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Podľa § 4 ods. 2 cit. zákona plat (starostu) primátora nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §
3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat od 1. decembra toho roku rozhodnutím zvýšiť
až o 60 %. (do 1.dec. 70%)
Na základe § 4 ods. 4 cit. zákona obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne
prerokuje.
Nakoľko tzv. minimálny plat podľa § 3 ods.1 vyplýva zo zákona a obecné zastupiteľstvo
rozhoduje iba o jeho zvýšení a nakoľko si starostka vzhľadom na finančné zdroje obce, tak
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ako aj predchádzajúce volebné obdobia, neželá jeho zvýšenie, obecné zastupiteľstvo plat
starostu v našom prípade iba prerokuje, ale neschvaľuje, lebo nemá čo schvaľovať.
Starostka uviedla, že týmto sa splnila povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona a to na
ustanovujúcej schôdzi prerokovať, resp. určiť plat starostu. Okrem toho zákon ukladá
povinnosť obecnému zastupiteľstvu plat starostu raz ročne prerokovať, nakoľko priemerná
mzda zamestnanca v národnom hospodárstve sa mení každý rok, a v závislosti od jej výšky je
nevyhnutné meniť starostovi aj minimálny plat v zmysle zákona.
Návrh uznesenia:
OZ po prerokovaní predmetného bodu programu u r č u j e plat starostu obce Báč v rozsahu
plného úväzku mesačne vo výške minimálneho platu (zvýšenie 0 %) v súlade so zákonom NR
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2019.
K bodu programu č. 14 – Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva

na rok 2019
Z dôvodu praktického plánovania práce zastupiteľstva a aj práce jednotlivých poslancov
starostka navrhla plán zasadnutí OZ v Báči na kalendárny rok 2019.
Podľa potreby sa obecné zastupiteľstvo môže schádzať a rokovať aj mimo plánovaných/
riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na neplánovaných/mimoriadnych zasadnutiach
zastupiteľstva spôsobom určeným zákonom.
Zákon o obecnom zriadení rozoznáva plánované/riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
a neplánované/mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Návrh:
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Báči na kalendárny rok 2019 sa
stanovujú nasledovne:
21.02.2019, štvrtok
16.05.2019, štvrtok
20.06.2019, štvrtok
19.09.2019, štvrtok
12.12.2019, štvrtok

(rozpočet)
(záverečný účet)

Zhora uvedené termíny schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Báči v súlade s vnútro –
organizačnými predpismi obce a na základe zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
Starostka dala hlasovať o navrhnutých termínoch zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Báči
na kalendárny rok 2019.
Hlasovanie:
Otázka: Kto je za schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Báči na kalendárny
rok 2019 v zmysle predloženého nárhu?
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Prítomní: 5 (Annamária Farkas Méry, I.ng. Alexander Lengyel, Karolína Luzsicová, Oskár
Tési, Ing. Ladislav Tóth)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Báči na kalendárny rok 2019.
K bodu programu č. 14 – Diskusia
Do diskusie sa najprv prihlásil poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Alexander Lengyel.
Uviedol, že má otázku a zároveň prosbu, chceli by v materskej škole urobiť poslanecký
prieskum a zistiť ako vyriešiť prechod z triedy do spálne nakoľko je veľmi problematický, že
deti musia tade prechádzať. Išli by tam s poslancom Ing. Ladislavom Tóthom, pozreli by sa
na to a navrhli nejaké riešenie.
Starostka: uviedla, že s tým súhlasí.
Poslanec Ing. Lengyel: mal druhú otázku, chcel vedieť, že kto bude riaditeľkou materskej
školy a či už bolo výberové konanie, lebo pokiaľ vie terajšia pani riaditeľka bude len do
konca roka.
Starostka: uviedla, že sa musí urobiť nové výberové konanie.
Poslanec Ing. Lengyel: sa spýtal, či sa to stihne do konca roka.
Starostka: poznamenala, že podľa zákona môže sa poveriť osoba. Uviedla, že je viacero
žiadateliek o prijatie do materskej školy, že je v materskej škole dosť nešťastná situácia, čo sa
týka zamestnancov. Jedna pani učiteľka je dlhodobo chorá, ktorá je riadnou zamestnankyňou
na trvalý pracovný pomer, nevie sa či sa vráti do zamestnania alebo nie resp. kedy. Terajšia
pani riaditeľka (Monika Mészárosová) bola poverená starostkou vykonávať túto funkciu
počas dlhodobej PN riaditeľky zastupujúcej riadne zvolenú riaditeľku počas materskej
a rodičovskej dovolenky. Vo výberovom konaní bola riadne zvolená riaditeľka (Denisa
Mészáros), ktorá išla na materskú dovolenku, medzitým stratila mandát, pretože nesplnila
kvalifikačné predpoklady a jej pracovný pomer sa skončil. Terajšia zastupujúca riaditeľka
bola prijatá na zastupovanie pôvodnej riaditeľky počas materskej dovolenky. Keď zanikol
mandát riaditeľky, tak pokračovala počas dlhodobej práceneschopnosti pani Cséfalvayovej.
Je to perspektívna učiteľka, ale nemá ešte dostatočnú prax, v apríli bude mať päťročnú prax,
ale ide na materskú dovolenku, takže jej budú chýbať ešte štyri mesiace k tomu, aby sa mohla
zúčastniť výberového konania. Starostka uviedla, že má veľký záujem o to, aby táto veľmi
perspektívna, dobrá pedagogička mohla zostať zamestnaná v materskej škole v Báči, chcela
by sa vrátiť skôr ako po troch rokoch. Starostka chce toto ešte prerokovať so Školským
úradom v Trnave, príp. s iným orgánmi.
Poslanec Ing. Lengyel: uviedol, že ten výpadok tam bude a do konca roka sú len dva týždne.
Starostka: uviedla, že výpadok nebude, lebo už má za ňu náhradu. Najprv nechcela povedať
o koho ide, lebo podľa nej to sem nepatrí a chce, aby sa to dotyčná osoba dozvedela priamo
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od zamestnávateľa. Na naliehanie poslanca Ing. Alexandra Lengyela povedala, že je to pani
Edita Jávorcsíková, ale aj ona bude zatiaľ len na zastupovanie, už by aj nastúpila, ale Monika
bude učiť do konca roka. Sú aj ďalšie mladšie záujemkyne, ale ona je z obce a má
pedagogickú prax, teraz je nezamestnaná a kedykoľvek môže nastúpiť. Je si vedomá, že bude
iba dovtedy kým nebude výberové konanie, alebo či dá školský úrad súhlas na vymenovanie
na rok, uvidí sa, už tu bola v tejto veci kontrola a povedali, že sa dá na jeden rok vymenovať
bez výberového konania.
Poslanec Ing. Lengyel: poznamenal ešte k poslaneckému prieskumu, že by ho chceli urobiť
budúci týždeň.
Starostka: uviedla, že je len rada a že obec sa snažila už toto riešiť. Podal sa na to projekt na
dotáciu, čo dávala Maďarská republika pre materské školy, ale tento projekt neschválili.
Nevie či sa vie o tom, že maďarská vláda podporovala materské školy s vyučovacím jazykom
maďarským na Slovensku, viaceré dostali dotáciu, ale náš zámer neschválili. Obec podala
tento „projekt“, ale už do užšieho kola ho nevybrali.
Ďalej sa do diskusie prihlásil poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ladislav Tóth.
Mal otázku na pani starostku, že ako bude informovať obec o riešení odvolania, ktoré podali
proti rozhodnutiam na stavebné povolenia pre stavby „Komunikácie a chodníky a
„Inžinierske siete“ v rámci stavby „Obytná zóna Báč – Godmáň III“ zverejnené verejnou
vyhláškou. Uviedol, že aj odvolania musia podľa zákona byť zverejnené a zatiaľ nie sú.
Starostka: uviedla, že toto je stavebné konanie a postupuje sa podľa stavebného zákona
a správneho poriadku Teraz ešte prebiehajú lehoty na odvolania. Stavebné povolenia boli
zverejnené verejnou vyhláškou, ktoré boli 15 dní zverejnené a 15 dní je lehota na podanie
odvolania. Musí sa počkať či neprídu ďalšie odvolania, a potom sa bude postupovať zase v
zmysle zákona. Najprv treba upovedomiť účastníkov konania o podaní odvolania verejnou
vyhláškou a vyzvú sa, aby sa vyjadrili k odvolaniu. Na podanie odvolania je ešte asi 10 dní a
to sa musí ešte počkať.
Druhú otázku mal v súvislosti s chodníkom na trnávskej ceste.
Starostka: uviedla, že tam bolo vydané oznámenie o začatí stavebného konania, ale sa zistilo,
že sa ku chodníku musí vyjadriť ešte SSC Bratislava kvôli napojeniu na cestu prvej triedy.
Buď sa konanie zastaví, lebo medzi podmienkami OÚ Trnava, odbor CD a PK bolo, že sa ku
chodníku musí vyjadriť SSC Bratislava a ešte to nemáme. Dovtedy sa stavebné povolenie
nevydá.
Poslanec Ing. Tóth: uviedol, že by bol rád keby sa poslanci stretli ohľadom chodníka a
prehodnotili jeho umiestnenie. Podľa neho by bolo lepšie ak by bol chodník na opačnej strane.
Bude iniciovať toto stretnutie aj s občanmi z tejto ulice a aj s odborníkmi, lebo je toho názoru,
že vybudovanie chodníka na opačnej strane, kde sú rodinné domy, je efektívnejšie.
Občan Zoltán Vass: mal otázku, že o aký chodník ide.
Starostka: uviedla, že bol vypracovaný projekt na vybudovanie chodníka na trnávskej ceste,
pri bývalom poľnohospodárskom družstve, oproti rodinným domom. Poznamenala, že doteraz
nikto nepovedal, že chodník nemá byť na tej strane. Už dávnejšie sa uvažuje o výstavbe tohto
chodníka a vždy sa hovorilo, že sa má vybudovať oproti rodinným domom. Preto sa tam
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vyhotovil projekt, lebo stavebný úrad a aj odborníci sú toho názoru, že na niektorých miestach
pri rodinných domoch je úzke miesto na vybudovanie chodníka širokého 1,50 m a chodci by
museli vybočiť na cestu a to môže byť pre nich nebezpečné.
Prítomní občania z tejto ulice potvrdili, že naozaj na niektorých miestach je dosť úzky priestor
a najmä pri zákrute smerom do obce (Katarína Vassová, Zoltán Vass, Alexander Bittera).
Poslanec Ing. Tóth: poznamenal, že vybudovanie chodníka oproti rodinným domom je
nezmysel, kto bude prechádzať cez cestu, kto bude púšťať deti na cestu, kde hrozí
nebezpečenstvo. Ďalej uviedol, že to bol konzultovať aj v Trnave a aj tam sa im nepozdáva
výstavba chodníka oproti rodinným domom. Rozprával sa aj s niektorými občanmi a aj tí boli
za to, aby chodník bol vybudovaný pri rodinných domoch.
Starostka: uviedla, že aj za ňou boli občania z tejto ulice, keď sa dozvedeli o výstavbe
chodníka a hovorili jej, že dúfajú že chodník nebude pri rodinných domoch. Poznamenala, že
môže sa urobiť všeobecná diskusia aj s tam žijúcimi obyvateľmi o tom, že na ktorej strane
má byť chodník.
Do diskusie sa zapojil pán Alexander Bittera, ktorý uviedol, že jemu sa nepáči tento návrh
Ing. Tótha, lebo občania žijúci na tejto ulici o tomto návrhu nevedia. Podľa neho by bolo
dobré predtým ako takýto návrh podá, prekonzultovať to s občanmi žijúcimi na tejto ulici.
Mal by sa oboznámiť so životnými podmienkami týchto ľudí a s tým, že ktoré sú tam
nebezpečné zóny. Dobre sa povedalo, že v zákrute sa nedá vybudovať chodník, lebo je tam
jednak úzke zelené pásmo a je tam aj pozemok nižšie ako je cesta. Nevie odkiaľ prišiel ten
názor, že občania povedali, že tam kde je navrhnutý chodník, že nevyhovuje. On nič také
nepočul. Podľa neho je chodník na dobrej strane, ale on navrhuje, aby s chodníkom sa
vybudoval aj cyklochodník, lebo nielen pre chodcov je nebezpečná tá zákruta, ale aj pre
cyklistov. Keď budú takéto návrhy v budúcnosti mal by sa urobiť prieskum, aby sa občania k
nemu mohli vyjadriť, treba sa opýtať na ich názor. Nevie koho sa Ing. Tóth, spýtal, či chodník
vyhovuje na tej strane. V závere uviedol, že súhlasí so starostkou aby bola o chodníku
všeobecná diskusia a navrhuje aby chodník bol vybudovaný spolu s cyklochodníkom, lebo
menovaná zákruta je veľmi nebezpečná pre cyklistov. Ďalej uviedol, že chodník sa dá rozdeliť
tak, že 60 cm bude pre chodcov a 80 cm pre cyklistov. Treba do budúcnosti rozmýšľať tak,
aby sa zabezpečila bezpečnosť jednak pre chodcov a aj pre cyklistov. Vyzdvihol prácu
predchádzajúceho predstavenstva obce a ich prácu, ktorú vynaložili aj na tomto projekte
a podotkol, že nie všetko, je zlé čo sa doteraz urobilo.
Poslanec Ing. Tóth: uviedol, že práve preto navrhol diskusiu s občanmi a s odborníkmi, aby
sa našlo výhodné riešenie.
Starostka: navrhla, aby sa uskutočnilo stretnutie s občanmi žijúcimi na trnávskej ceste a
poslancami obecného zastupiteľstva.
Pán Alexander Bittera: uviedol, aby sa ale neprijal taký názor, ktorý nebol prejednaný s
občanmi.
Starostka: uviedla, že zvolá stretnutie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva.
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K bodu programu č. 15 – Záver
Po prerokovaní bodov programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka
poďakovala prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.
Zapisovateľ:

Mgr. František Kováč

Overovatelia:

Ing. Alexander Lengyel
Karolina Luzsicová

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

16

