Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 15.08.2011 o 19,00 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Starostka obce – Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Marta Benovičová, RNDr. Zuzana Ferenecová, Dávid Grácz, Jozef Lengyel,
Ladislav Litresics, Robert Szitás
Hlavný kontrolór obce - Bc. Albert Balázs
Neprítomní (poslanci): Mária Albertová
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie odstránenia havarijného stavu budovy MŠ a bývalej ZDŠ – majetku obce
4. Návrh uznesenia
5. Záver
K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Báč viedla starostka obce Mgr. Helena Vonyiková.
Privítala prítomných, oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Oboznámila
poslancov OZ s dôvodom zvolania zasadnutia. Dôvod
- prerokovanie odstránenia
havarijného stavu budovy MŠ a bývalej ZDŠ – majetku obce.
Vyzvala poslancov či nemajú doplňujúce body do programu zasadnutia.
Poslanci nemali žiadne doplňujúce body k navrhnutému programu zasadnutia.
Starostka dala hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie :
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie dôvody zvolania zasadnutia OZ prednesené starostkou.
OZ schválilo program rokovania bez doplňujúcich bodov.

K bodu programu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určení boli : zapisovateľ – RNDr. Zuzana Ferenecová
overovatelia zápisnice – Marta Benovičová, Robert Szitás
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ : RNDr. Zuzanu Ferenecovú
a overovateľov zápisnice : Martu Benovičovú, Roberta Szitása

K bodu programu č. 3 – Prerokovanie odstránenia havarijného stavu budovy

MŠ a bývalej ZDŠ – majetku obce
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s havarijným stavom budovy MŠ a bývalej ZDŠ
a na základe zváženia finančných možností obce a využitia svojich právomoci starať sa
o bežnú správu majetku obce dala pokyn na začatie opravy strechy, komína, atď..
Uviedla, že budova MŠ a bývalej ZDŠ bola v havarijnom stave a ak by sa stala nejaká
nehoda, znehodnotil sa niečí majetok tak zodpovednosť za to by niesla ona – starostka, nie
OZ, tu nejde o to, že chce chrániť seba, ale tých ktorí sa okolo tých budov pohybujú a to sú
deti. Nakoľko boli prázdniny, a nakoľko na účet nabehli peniaze za pohľadávky z minulých
rokov aj zo začiatku roka, potrebovala rýchlo konať. Všetko čo konala, robila vo verejnom
záujme.
Pri verejnom obstarávaní postupovala metódou verejného obstarávania označovanou ako
podprahová s nižšou cenou nakoľko predpokladaná cena predmetu obstarávania resp.
predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000,- € pri dodávke tovaru a v konkrétnom
našom prípade, keďže ide o stavebné práce s predpokladanou cenou nižšou ako 20 000,- €
použila pri výbere dodávateľov stavebných prác vyššie uvádzanú metódu.
Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody požiadala poslancov o schválenie úpravy rozpočtu na
vykonanie stavebných prác potrebných na odstránenie havarijného stavu majetku obce a na
zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a bezpečného fungovania uvedených obecných
budov.
Poslanec Jozef Lengyel mal pripomienku: Kto videl cenové ponuky?
Starostka obce sa odvolala na zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to § 7 ods.2 písm. a,b.c,
ktorý hovorí, že orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať,
najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, atď. Vedeli
sme už dávno o tom, že daný majetok je v takom stave, ale kým neboli peniaze, tak nám iné
neostávalo, len sa modliť, aby nikomu sa nič nestalo. Teraz na to peniaze sú, tak treba rýchlo
konať. Vykurovací systém oboch budov je tak nastavený, že vlastne my tým, že sú tam
totálne vybité okná, dvere atď. vykurujeme ulicu.
Ďalej podala poslancom informáciu
o spotrebe plynu v budove MŠ a ZDŠ za rok 2010 – celkové náklady za plyn za rok 2010 boli
3 762,17 €. Vzhľadom na to, že okná a dvere na menovaných budovách riadne netesnia resp.
nie sú, je kvôli úspore energie potrebné vymeniť okná a dvere. Cenové ponuky na výmenu
okien a dverí poskytla k nahliadnutiu. Jedna ponuka je na splátkovú platbu – cena 12 001,€ v 12-tich splátkach (tento kalendárny rok 4 000,- €).
Z prítomných občanov Ing. Ladislav Kulcsár mal na starostku obce otázku: Či už existuje
LV?
Starostka obce odpovedala, že áno pod súp.č. 303 a 304.
Ďalej poslanec Jozef Lengyel mal výhrady proti firme MBK – vraj má najhorší profil. Firma,
ktorá robila zastrešovanie robila aj na stavbe starostky. Vyslovil otázku, či treba vôbec OZ??
Stačí Vonyik s.r.o. Žiadal vysvetlenie od hlavného kontrolóra.
Starostka: je samozrejmé, že aj ona oslovila najlepšiu a cenovo najvýhodnejšiu firmu.
Hlavný kontrolór schvaľuje opravu, ale má pripomienky k priebehu opravy. Poznamenal, že
existuje rozpočet obce a starostka mala žiadať vopred o úpravu. Citoval zákon č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách. OZ malo vopred pred začatím prác rozhodnutím schváliť
presun finančných prostriedkov a vypísať verejnú súťaž. Starostka porušila zákon. Čo ak OZ
neschváli úpravu rozpočtu, z čoho starostka zaplatí opravu strechy?
Poslanec Ladislav Litresics schvaľuje celý postup, aj on vyžiadal cenové ponuky, starostka ho
poprosila o spoluprácu.
Poslanec Lengyel vyjadril počudovanie nad tým, že poslanec Litresics sa zastáva starostky
vtedy, keď posledné 4 roky ju pranieroval. Poslanci ho vyzvali, aby prestal pripomínať staré
nezhody.

Poslanec Litresics vyjadril názor, že nejde o to, že zastáva starostku, ale o to, že chce aby sa
niečo v obci už pohlo a robilo. Vyzval poslanca Lengyela, aby ho prestal provokovať.
Vplyvom intervencie aj ostatných poslancov napokon názorová výmena medzi poslancom
Lengyelom a Litresicsom bola ukončená.
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby na najbližšom zasadnutí OZ bol prerokovaný
návrh úpravy rozpočtu obce Báč na rok 2011 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách a dala o tom aj hlasovať.
Otázka: Kto je za, aby na najbližšom zasadnutí OZ bol prerokovaný návrh úpravy rozpočtu
obce Báč na rok 2011 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách?
Hlasovanie :
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie pripomienky prednesené v rámci bodu Prerokovanie odstránenia
havarijného stavu budovy MŠ a bývalej ZDŠ – majetku obce.
OZ schválilo prerokovanie návrhu úpravy rozpočtu obce Báč na rok 2011 v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

K bodu programu č. 4 – Návrh uznesenia
Zapisovateľ p. RNDr. Zuzana Ferenecová prečítala text návrhu uznesenia.
Poslanci návrh uznesenia zobrali na vedomie bez pripomienok.
OZ schválilo hore uvedené uznesenia jednohlasne.

K bodu programu č. 5 - Záver
Po prerokovaní bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.
Zapisovateľ: RNDr. Zuzana Ferenecová
Overovatelia: Marta Benovičová
Robert Szitás

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

