Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 21.03.2012 o 18,30 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, RNDr. Zuzana Ferenecová, Dávid Grácz,
Ladislav Litresics, Robert Szitás
Neprítomní:
Poslanec - ospravedlnený: Jozef Lengyel
Hlavný kontrolór obce - ospravedlnený: Bc. Albert Balázs
Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Programový rozpočet obce na roky 2012, 2013, 2014 – schválenie
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 ich 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: 6 (Mária Albertová, Marta Benovičová, RNDr. Zuzana Ferenecová, Dávid Grácz,
Ladislav Litresics, Robert Szitás)
Za: 6
Proti: 0
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 – Marta Benovičová, Dávid Grácz
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ : Mgr. Františka Kováča
OZ berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice : Martu Benovičovú, Dávida Grácza
K bodu programu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
Starostka obce podala správu o plnení uznesení z predchádzajúcej schôdze OZ. Všetky
uznesenia boli splnené alebo sú v štádiu plnenia.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
K bodu programu č. 4 – Programový rozpočet obce na roky 2012, 2013, 2014

- schválenie
Poslancom bol doručený na preštudovanie a pripomienkovanie Návrh Programového
rozpočtu obce Báč na roky 2012, 2013, 2014. Návrh Programového rozpočtu obce Báč na
roky 2012, 2013,2014 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 15.02.2012 a bol zverejnený
na webovej stránke obce (viď prílohu č.1). Poslanci a občania mali možnosť odovzdať na
obecný úrad svoje pripomienky a námietky ku návrhu Programového rozpočtu obce Báč na
roky 2012, 2013, 2014 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 však nemal žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.
Starostka predložila Pripomienku k návrhu Programového rozpočtu obce Báč na roky 2012,
2013, 2014 zo dňa 16.03.2012 (viď prílohu č.2), prerokovaný a vyhodnotený na pracovnom
stretnutí poslancov OZ a starostky obce dňa 19.03.2012 (viď prílohu č.3).
Vzhľadom na to, že hlavný kontrolór obce Báč bol zo zdravotných dôvodov neprítomný, jeho
stanovisko k Programovému rozpočtu obce Báč na roky 2012, 2013, 2014 prečítal
zapisovateľ Mgr. František Kováč (viď prílohu č.4). Hlavný kontrolór obce Báč v závere
svojho stanoviska odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2012
schváliť a zobrať na vedomie rozpočet na roky 2013, 2014.
Starostka v závere tohto bodu programu sa spýtala poslancov či majú k návrhu Programového
rozpočtu obce Báč na roky 2012, 2013, 2014 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 2012 schvaľujú a na roky 2013, 2014 berú len na vedomie.
Starostka dala hlasovať o prijatí návrhu Programového rozpočtu obce Báč na rok 2012, 2013,
2014 doplneného a zmeneného schváleným pozmeňujúcim návrhom starostky obce.
Otázka: Kto je za to, aby sme v roku 2012 hospodárili podľa prerokovaného návrhu
Programového rozpočtu obce Báč na rok 2012, 2013, 2014 doplneného a zmeneného
schváleným pozmeňujúcim návrhom starostky obce?

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (RNDr. Ferenecová)
Návrh uznesenia:
1) OZ schvaľuje prerokovaný Návrh Programového rozpočtu obce Báč na rok 2012 doplnený
a zmenený schváleným pozmeňujúcim návrhom starostky obce.
2) OZ berie na vedomie Návrh Programového rozpočtu obce Báč na roky 2013, 2014.
K bodu programu č. 5 – Žiadosti občanov a organizácií
Žiadosť Bitteru Tichomíra o predĺženie výpovednej lehoty bola prerokovaná na pracovnej
porade obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2012. Žiadosť bola adresovaná obecnému úradu
Báč. Výpoveď bola daná podľa aktuálnej zmluvy o nájme a nie je dôvod predlžovania
výpovednej lehoty nakoľko obec musí bezodkladne riešiť protiprávny stav (enviromentálna
záťaž, porušenie zákona o ochrane ŽP, zákona o odpadoch, vodného zákona, atď.), ktorý
vládne v hospodárení s týmto majetkom obce (povinnosť obce hospodárne, efektívne
nakladať so svojim majetkom) . Odpoveď v tomto zmysle zabezpečí starostka.
Žiadosť Alojza Bacsfaiho ohľadom povolenia zmeny v užívaní stavby nachádzajúcej sa na
pozemku vo vlastníctve obce nebola prerokovaná, pretože nebola v tomto zmysle podaná.
K bodu programu č. 6 – Diskusia - rôzne
Starostka v rámci tohto bodu programu navrhla poslancom obecného zastupiteľstva
prerokovať dve otázky.
Požiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby prijali rozhodnutie v týchto dvoch
otázkach:
1. Zmeniť polovičný pracovný úväzok starostky na plný pracovný úväzok.
2. Prijať zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Báči prerokované
a odročené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 27.12.2010 Uznesením z prvého
zasadnutia obecného zastupiteľstva Báč, písm. H, bod 2.
Prijať Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva totiž zákon nariaďuje, a či
tieto odmeny poslanci prijmú alebo nie, je každého poslanca osobná vec. Neprijatie týchto
zásad odmeňovania poslancov je protizákonné a diskriminujúce voči tým poslancom, ktorí
zmýšľajú ináč.
Poslankyňa Ferenecová mala faktickú poznámku: najprv sa mali prerokovať tieto otázky a až
potom sa mal schvaľovať Programový rozpočet obce Báč na rok 2012, preto sa aj zdržala
hlasovania. Odmeny poslancov a navýšenie platu starostky sú v Rozpočte na rok 2012 a ten je
už schválený, tak načo treba hlasovať. Poznamenala, že je proti odmeňovaniu poslancov
obecného zastupiteľstva.
Starostka: v rozpočte odmeny poslancov musia byť schválené, a obecné zastupiteľstvo môže
rozhodnúť, že sa budú vyplácať až niekedy koncom roka. To isté sa vzťahuje na plný úväzok
starostky. Ich schválenie neznamená automaticky aj ich vyplácanie. Schváliť tieto dve otázky
môžu poslanci aj neskôr, aj keď je už Programový rozpočet obce Báč na rok 2012 schválený
vrátane sumy určenej na odmeny a plný úväzok. Obecné zastupiteľstvo je podľa zákona

povinné prijať Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci sa
individuálne môžu vzdať svojej odmeny, ale obec musí mať prijaté tieto zásady.
Starostka dala hlasovať o týchto dvoch otázkach.
Otázka č. 1: Navrhujem zmeniť Uznesenie č. 21/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Báč, ktoré sa konalo 23.09.2010 v časti C bod 3 a to tak, aby poslanci obecného
zastupiteľstva schválili zmenu úväzku starostky obce Báč z polovičného na plný úväzok. Kto
je za?
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (RNDr. Ferenecová)
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje návrh starostky na zmenu úväzku starostky obce Báč z polovičného na plný
úväzok.
Otázka č. 2: Kto je za prijatie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Báči
prerokovaných a odročených na zasadnutí obecného zastupiteľstva 27.12.2010 Uznesením
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva Báč, písm. H, bod 2.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 1 (RNDr. Ferenecová)
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Báči prerokované
a odročené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 27.12.2010.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva prijaté týmto uznesením
nadobúdajú účinnosť od 21.03.2012.
K bodu programu č. 7 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Brigitta Végh: vyjadrila svoj názor v troch veciach:
1.) je rada, že v obci Báč sa dodržiavajú zákony čo v predchádzajúcom období veľmi dlho
trvalo, aby to tak bolo. S radosťou konštatovala, že aj pre pani starostku je v súčasnosti
dôležité, aby zákony boli dodržiavané.
2.) pokiaľ je pár ľudí v obci, ktorí sa zaujímajú o dianie v obci, je potrebné, aby verejnosť
bola informovaná o veciach, o ktorých poslanci rokujú na pracovnom stretnutí a na zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa povie len, že je to už prerokované a verejnosť nie je vôbec
informovaná. Chcela konkrétne vedieť akú žiadosť podal Bittera Tichomír.
3.) obrátila sa na poslancov s oznamom ohľadom zlého stavu cesty pred Görcsovcami.
Poslanci by mali zvážiť zlý stav tejto cesty a dať ju opraviť, nakoľko sú už tam také veľké
výmole, že môžu sa vylomiť kolesá áut.
Starostka: informovala pani Véghovú so žiadosťou Bitteru Tichomíra a podala jej vysvetlenie
v tejto veci. Ďalej informovala občanov s riešením opravy všetkých komunikácií, ktorých sa
dotkla výstavba verejnej kanalizácie. Budú chodiť so zástupcami vodární po obci

a kontrolovať cesty, kde ich treba opraviť. Vyzvala občanov aby aj oni sami nahlásili na
obecný úrad, kde sú zlé cesty a kde je potrebná ich oprava.
Annamária Méry Farkas: vystúpila ohľadom zatvorenia materskej školy z dôvodu veľkého
počtu chorých detí. Nepáčilo sa jej to, že škôlka je veľmi často zatvorená kvôli chorobe detí.
Zdôraznila, že mnohí rodičia nezapíšu svoje deti do materskej školy v Báči práve preto, že je
často zatvorená. Žiadala od poslancov, aby materská škola bola otvorená aj keď bude veľa
chorých detí, nakoľko učiteľky musia byť aj vtedy v zamestnaní. Ďalej sa jej nepáčilo, že
materská škola v čase volieb vždy v piatok je otvorená len do 13,00 hod. Chcela vysvetlenie,
čo tam trvá štyri hodiny, aby materská škola tak skoro ukončila svoju prevádzku.
Endre Végh: mal otázku, že prečo volebná miestnosť nemôže byť v kultúrnom dome.
Brigitta Végh: vyjadrila potešenie zo skutočnosti, že sa škôlka rekonštruuje, nechce sa pýtať
na jej financovanie, aby sa to nevysvetľovalo tak, že ona upodozrieva, vyslovila ale invektívy
na spôsob prípravy a zabezpečenia prác počas výmeny strechy MŠ v minulom roku
a nedôstojné správanie niektorých poslancov.
Poslanci Ferenecová a Litresics sa ohradili proti narážkam pani B. Végh.
Starostka: vysvetlila, že volebnú miestnosť treba pripraviť deň pred voľbami. Zamestnanci
obecného úradu pripravovali volebnú miestnosť až po pracovnej dobe a obec nemá na to
financie , aby im vyplatila nadčasy. Preto materská škola ukončila svoju prevádzku v piatok
o 13,00 hod. Inú vhodnú miestnosť pre voľby obec momentálne nemá. Kultúrny dom je
v zlom stave a jeho vykúrenie v zimnom období trvá dlho a je veľmi nákladné, takisto je pre
starších obtiažné chodiť po schodoch vedúcich do sály KD. Preto sa voľby konajú v materskej
škole. Momentálne sa rekonštruuje a zatepľuje obecná administratívna budova. Ako náhle
bude dokončená voľby sa budú konať v tejto budove. V materskej škole sa vždy po ukončení
volieb celá miestnosť aj s hračkami dezinfikuje. MŠ bola zatvorená v čase, keď boli prítomné
iba 2 deti z 12. Ak poslanci nie sú proti, ona takisto nebude proti, aby MŠ fungovala aj
s jedným dieťaťom.
K bodu programu č. 8 – Návrh uznesenia
Zapisovateľ p. Kováč prečítal návrh textu uznesenia.
Jednotlivé body uznesenia boli schvaľované po každom bode programu.
K bodu programu č. 9 - 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: Marta Benovičová
Dávid Grácz

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

