Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 18.05.2011 o 18,30 hod.
v kultúrnom dome v Báči
Prítomní:
Poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, Ján Csibri, RNDr. Zuzana
Ferenecová, Jozef Lengyel, Robert Szitás, Dávid Grácz
Programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2011
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011, 2012 a 2013
6. Prerokovanie a schválenie udelenia povolenia na výkon podnikateľskej činnosti hlavného
kontrolóra obce
7. Prerokovanie § 11 odsek 4d zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov
8. Diskusia – rôzne
9. Stanovenie termínu nasledujúceho zasadnutia OZ
10. Návrh uznesenia
11. Záver
K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Báč viedla zástupkyňa starostky obce RNDr.
Zuzana Ferenecová. Privítala prítomných, oboznámila prítomných s programom zasadnutia
Program zasadnutia bol rozšírený o bod
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
2. Prerokovanie výšky finančného príspevku na deň deti
Hlasovanie :
Prítomní : 7
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia :
OZ schválilo program rokovania s dvomi doplňujúcimi bodmi v nasledovnom poradí:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2011
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011, 2012 a 2013
6. Prerokovanie a schválenie udelenia povolenia na výkon podnikateľskej činnosti hlavného
kontrolóra obce
7. Prerokovanie § 11 odsek 4d zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
9. Prerokovanie výšky finančného príspevku na deň deti
10. Diskusia – rôzne

11. Stanovenie termínu nasledujúceho zasadnutia OZ
12. Návrh uznesenia
13. Záver
K bodu programu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určení boli : zapisovateľka – Mária Albertová
overovatelia zápisnice – Dávid Grácz, Róbert Szitás
Návrh uznesenia: Zástupkyňa starostky určila zapisovateľa zasadnutia OZ : Máriu
Albertovú, overovateľov zápisnice : Dávida Grácza, Róberta Szitása

K bodu programu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Plnenie uznesení ešte prebieha.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

K bodu programu č. 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2011
Dopracovať programový rozpočet.
Prehodnotiť výdavky obce.
Poslanec Lengyel navrhuje zverejniť na internetovej stránke pripomienku starostky obce
k rozpočtu obce.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

K bodu programu č. 5 – Schválenie rozpočtu obce na rok 2011, 2012 a 2013
Méry Mária – pripomína vytvoriť rezervný fond rozpočtu na havarijný stav budovy škôlky.
Kulcsár Ladislav – odkiaľ sú príjmové časti rozpočtu, návrh zvýšenia dane z nehnuteľností
Hlasovanie za návrh rozpočtu na rok 2011 v pôvodnom stave
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za : 0
Proti : 6
Zdržal sa : 1
V rozpočtovej položke na cirkevné účely poslanci nesúhlasili a žiadajú o predisponovanie
finančných prostriedkov na MŠ údržba budov ,priestorov a objektov 500 € a 500 € údržba
budov a priestorov a objektov a 500 € kultúrne podujatia
Hlasovanie:
Prítomní:7
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:1
Hlasovanie za položku príspevok na novorodencov v celkovej sume 500 €
Hlasovanie :
Prítomní : 7
Za : 4

Proti : 3
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2011 s úpravami viď. príloha

K bodu programu č. 6 – Prerokovanie a schválenie udelenia povolenia na výkon
podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce
Podnikateľská činnosť hlavného kontrolóra jednoznačne schválená
Hlasovanie:
Prítomní:7
Za:7
Proti:0
Zdržal sa :0
Návrh uznesenia:
OZ schválilo povolenie na výkon podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce

K bodu programu č. 7 – Prerokovanie § 11 odsek 4d zákona č. 369/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov
–Starosta v akom rozsahu môže rozhodovať o rozpočte – návrh 5% .
Návrh uznesenia:
OZ odročilo 7.bod programu bude riešený vo všeobecne záväznom nariadení
K bodu programu č. 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Pracovný plán hlavného kontrolóra – jednohlasne schválené
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
Návrh uznesenia:
Hlavný kontrolór podá informácie o plnení úloh na nasledujúcom OZ

K bodu programu č. 9 – Prerokovanie výšky finančného príspevku na deň deti.
Zástupkyňa starostky – návrh na deň detí – z rozpočtu schválili 300 €.
Poslanec Lengyel navrhuje 400 €
Hlasovanie:
Prítomní:7
Za: 5
Proti: 2

Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje výšku príspevku na Deň detí v sume 300 €.
K bodu programu č. 10 - Diskusia – rôzne
Bittera Alexander – netreba poslancov upozorňovať, vedia aké povinnosti majú.
Podal vysvetlenie ohľadne odstavenia vody v kláštore
Kulcsár – kto je nový sekretár? Sekretárka 31.5.2011 odchádza. Odovzdá scener obecnému
úradu.
K bodu programu č. 11 – Stanovenie termínu nasledujúceho zasadnutia OZ
Termín nasledujúceho zasadnutia OZ je 15. júna 2011 o 18,30 hod.
Hlasovanie:
Prítomní:7
Za:7
Proti:
Zdržal sa :
Návrh uznesenia:
OZ schválilo termín budúceho zasadnutia OZ na 15.júna 2011 o 18,30 hod.
K bodu programu č. 12 – Návrh uznesenia
OZ schválilo hore uvedené uznesenia jednohlasne.
K bodu programu č. 13 - Záver
Po prerokovaní bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupkyňa starostky
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.

Zapisovateľka : Mária Albertová
Overovatelia: Dávid Grácz, Róbert Szitás

RNDr. Zuzana Ferenecová
zástupca starostky obce

