ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Báč,
konaného dňa 27.12.2010 o 19,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho
domu Báč.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Predseda miestnej volebnej komisie : Katarína Játziková
Novozvolení poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, Ján Csibri, RNDr. Zuzana
Ferenecová, Dávid Grácz, Jozef Lengyel, Robert Szitás
Hosť: vdp. Mgr. Šranko Ladislav
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších
komisií a voľba ich predsedov a členov komisií
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
10. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov
11. Diskusia - rôzne
12. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báči
bolo zahájené hymnou
Slovenskej republiky.
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Báč /ďalej len OZ/ viedla
starostka obce. Privítala prítomných, oboznámila ich s programom prvého zasadnutia OZ.
Úlohou 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva je najmä utvoriť podmienky na zloženie sľubu
novozvoleného starostu obce a sľubu novozvolených poslancov, zriadenie, konštituovanie
orgánov OZ: obecnej rady a komisií.
Konštatovala, že je prítomných 7 zvolených poslancov OZ, to znamená, že obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Skôr ako požiadala predsedkyňu miestnej volebnej komisie, pani Katarínu Játzikovú, aby
informovala prítomných o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby
novozvoleného starostu v obci, poďakovala sa odchádzajúcim poslancom Obecného
zastupiteľstva za vykonanú prácu v minulom volebnom období. Poukázala na fakt, že museli

pracovať v nie ľahkom období a prostredí a popriala im v ďalšom osobnom i profesionálnom
pôsobení mnoho úspechov a šťastia.

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice pani Valériu Sakovú a za
zápisnice pani Máriu Albertovú a pána Jána Csibriho.

overovateľov

K bodu č. 3 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
Starostka obce vyzvala predsedkyňu miestnej volebnej komisie pani Katarínu Játzikovú, aby
podala prítomným informáciu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb
starostu a následne odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke Mgr. Helene
Vonyikovej a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Nasledoval akt zloženia sľubu novozvoleného starostu obce. Sľub skladala starostka takým
spôsobom, že po prečítaní textu sľubu, 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“, povedala slovo sľubujem, podpísala sa pod text sľubu napísaného na osobitnom
liste a následne jej predsedkyňa volebnej komisie zagratulovala a odovzdala osvedčenie
o zvolení za starostku obce Báč.
K bodu č. 5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolená starostka prečítala 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“. Poslanci skladali sľub slovom
sľubujem a podpisom pod text sľubu napísaný na osobitnom liste, pod ktorým bol uvedený
zoznam poslancov v abecednom poradí. Počas skladania sľubu jednotlivými poslancami,
poslanci aj ostatní prítomní na ustanovujúcom zasadnutí OZ stáli, starostka a predsedníčka
MVK im zagratulovali a zároveň predsedníčka MVK im odovzdala osvedčenia o zvolení za
poslancov OZ Báč.
K bodu č. 6 – Vystúpenie novozvolenej starostky
Po vykonaní sľubu poslancov novozvolená starostka predniesla príhovor. Starostka obce
Helena Vonyiková vo svojom príhovore poďakovala voličom za dôveru, ktorú jej preukázali
znovuzvolením za starostku obce. Naznačila, že voliči od nás – od predstaviteľov samosprávy
- očakávajú prácu pre ich dobro, pre verejné dobro. Preto je nutné vypracovať kvalitný akčný
plán, ktorý by bol vyjadrením, zladením spoločných cieľov odzrkadľujúcich volebné
programy jednotlivých poslancov a starostky obce, dohodnutím konkrétnych priorít. Ten je
potom nutné pretaviť do rozpočtu obce na roky 2011, 2012, 2013. Zdôraznila, že uvedené
ciele je možné dosiahnuť iba vzájomnou obojstrannou úctou, rešpektovaním práv toho
druhého a uvedomovaním si svojich povinností. Vyjadrila presvedčenie, že nad osobnými
hádkami, ktoré ovládali spoločenský život v našej obci v minulom volebnom období zvíťazí
vzájomná úcta a rešpekt jeden k druhému, zodpovednosť, zmysel pre nové riešenia a zreteľ

pre všeobecné dobro pre všetkých. Apelovala na skutočnosť, že úspešný rozvoj obce vyžaduje
spoluprácu, kompromisy a toleranciu nás všetkých. Starostka obce ponúkla spoluprácu pre
všetkých.
K bodu
č. 7 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Starostka zdôraznila, že potom ako sa vytvorili predpoklady pre rokovania ustanovujúceho
zasadnutia OZ, t.z. novozvolení predstavitelia obce zložili zákonom predpísaný sľub,
pristupujú k ďalším obligatórnym bodom rokovania OZ.
Predsedajúca predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh programu
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej
volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších
komisií a voľba ich predsedov a členov komisií.
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
10. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov.
11. Diskusia – rôzne.
12. Záver.
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený bez zmeny.
K bodu
č. 8 – Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie,
prípadne ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov komisií
Starostka obce oboznámila poslancov s úlohami pracovných komisií:
A. Mandátová komisia – jej úlohou je overiť, či starosta obce a poslanci OZ zložili
zákonom predpísaný sľub a či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo
poslanca, na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení
a podá o výsledku svojich zistení ustanovujúcemu zasadnutiu OZ správu.
B. Volebná komisia – v prípade uskutočnenia tajného hlasovania do orgánov OZ sčítava
hlasy, vyhotovuje a predkladá správu o výsledku volieb do orgánov OZ.
C. Návrhová komisia – vypracúva návrhy na uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ,
upravuje ich v zmysle predložených návrhov a predkladá ich konečné znenie na schválenie
novozvoleným poslancom OZ.

Starostka obce dala návrh, aby voľba zloženia jednotlivých komisií bolo uskutočnená
aklamačne, verejným hlasovaním.
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Návrh starostky, aby sa voľba zloženia jednotlivých komisií uskutočnila aklamačne,
verejným hlasovaním bol jednohlasne prijatý.
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu členov mandátovej
komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.
Za členov mandátovej komisie starostka obce navrhla poslancov: Dávid Grácz - predseda,
Jozef Lengyel - člen, Marta Benovičová – členka
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Mandátová komisia v zložení: Dávid Grácz - predseda, Jozef Lengyel - člen, Marta
Benovičová – členka bola jednohlasne schválená.
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov: Ján Csibri - predseda, Mária
Albertová - členka, Zuzana Ferenecová, RNDr. – členka
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa: 1 /Csibri/
Návrhová komisia v zložení: Ján Csibri - predseda, Mária Albertová - členka, Zuzana
Ferenecová, RNDr. – členka bola hlasovaním za - 6, proti – 0, zdržal sa – 1 schválená.
Za členov volebnej komisie starostka obce navrhla poslancov: Zuzana Ferenecová RNDr.predseda, Robert Szitás - člen, Marta Benovičová – členka
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Volebná komisia v zložení: Zuzana Ferenecová, RNDr.- predseda, Robert Szitás - člen, Marta
Benovičová – členka bola jednohlasne schválená.
Po ustanovení jednotlivých pracovných komisií sa v rámci tohto bodu rokovania pristúpilo ku
kreovaniu komisií OZ a voľbe ich predsedov.
Starostka obce informovala poslancov, že komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy
obce a to obecného zastupiteľstva. Sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi
obecného zastupiteľstva zloženými z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších
obyvateľov obce. Predsedom komisie OZ musí byť poslanec. Počet komisií, zloženie
a pôsobnosť vymedzuje obecné zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok a konkrétnych
potrieb. Ide o výlučnú právomoc OZ zriaďovať komisie, ktoré môžu byť z právneho hľadiska:

stále a dočasné. Povinnou komisiou OZ je v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. komisia na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Osobitosťou tejto
komisie okrem toho, že táto komisia je obligatórna, t.z. jej založenie je záväzné, povinné je
aj to, že členom tejto komisie môže byť iba poslanec. Podľa zákona ak sú v OZ 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 troch členov; ak sa tento počet nedosiahne takýmto spôsobom , doplní sa počet
členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia a najvyšším počtom
poslancov. Nakoľko sú v OZ zástupcovia 3 politických strán: MOST – HÍD, SDKÚ/DS –
KDH a SMK a 2 nezávislí poslanci starostka navrhla takéto zloženie komisie na ochranu
verejného záujmu:
Marta Benovičová – SDKÚ/DS – KDH /predseda/
Ján Csibri – MOST – HÍD /člen/
Jozef Lengyel - SMK/člen/
Dávid Grácz – nezávislý /člen/
Mária Albertová – SDKÚ/DS – KDH /člen/
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za : 6
Proti :0
Zdržal sa: 1 /Lengyel/
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 1 schválilo nasledovné zloženie
komisie na ochranu verejného záujmu: Marta Benovičová – predseda, Ján Csibri, Jozef
Lengyel, Dávid Grácz, Mária Albertová - členovia
V zmysle názorov a pripomienok z pracovného stretnutia zvolených kandidátov na poslancov
OZ starostka navrhla nezriadiť komisie OZ.
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za :0
Proti : 7
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním za: 0, proti: 7, zdržal sa: 0 schválilo návrh starostky
nezriadiť komisie OZ.
K bodu č. 9 – Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starostka obce informovala poslancov, že v súlade s § 14 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien môže obecné zastupiteľstvo zriadiť obecnú radu
ako výkonný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Počet členov OR podľa § 14 ods. 2
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tvorí najviac tretinu počtu členov OZ. Starostka
obce navrhuje nezriadiť obecnú radu, ale nájsť iné formy intenzívnejšej spolupráce všetkých
poslancov, napr. v rámci pravidelných pracovných stretnutí ako to bolo avizované aj zo strany
poslancov.
Hlasovanie :
Prítomní: 7
Za: 0
Proti : 6

Zdržal sa: 1 /Szitás/
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním za: 0, proti: 6, zdržal sa: 1 rozhodlo nezriadiť obecnú radu
ako výkonný orgán a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 10 – Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov
Starostka obce informovala poslancov, že úlohou ustanovujúceho zasadnutia OZ je aj
určiť plat novozvoleného starostu obce. Informovala, že platové pomery starostov obcí
upravuje osobitný predpis – zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Tento zákon
určuje, že plat starostu sa skladá z: - nárokovateľnej položky (minimálneho platu, ktorý je
násobkom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za
predchádzajúci kalendárny rok, pričom násobok je právnou úpravou viazaný na počet
obyvateľov obce od 1,65 – až do 3,98, pre Báč platí 1,83) a jednej fakultatívnej položky
(odmeny). Nárokovateľná položka – minimálny plat vyplýva pre starostu zo samotného
zákona. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené schvaľovanie takého minimálneho platu,
ktorý je vyšší ako zákonný nárok.
Nakoľko starostka si neželá, aby obecné zastupiteľstvo využilo svoje právo zvýšiť minimálny
plat starostu o určitý násobok (zákon umožňuje jeho zvýšenie až o dvojnásobok), ani si
neželá, aby jej odsúhlasilo nejakú formu odmeny (mesačnú, štvrťročnú alebo mimoriadnu),
hlasovanie o plate starostu považuje za bezpredmetné, pretože mieni poberať iba minimálny
nárokovateľný plat vyplývajúci zo zákona.
Navrhuje však, v zmysle § 11 ods.4 písmena i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, aby zmenili rozsah výkonu funkcie starostu obce
Báč, ktorý predchádzajúce obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ zo dňa 23.09.2010
uznesením č.21/2010 písm. c ods.3 určilo na polovičný úväzok - na celý úväzok vzhľadom
na jednak doterajšiu prax v obci a vzhľadom na náročnosť práce, rozsah samosprávnych
funkcií ako i prenesených kompetencií štátnej správy na obec, na charakter rozvíjajúceho sa
územia obce, atď.
Pripomienka:
Poslankyňa Ferenecová: pri hlasovaní o rozsahu úväzku bývalým OZ, ako poslankyňa sa
zdržala hlasovania, ale teraz vzhľadom na oklieštené príjmy obce kvôli výpadku podielových
daní, na ktoré starostka obce poukazovala aj vo svojom príhovore, vzhľadom na skutočnosť,
že nevieme, aké sú hospodárske výsledky obce za uplynulý rok 2010, vzhľadom na to, že sme
v rozpočtovom provizóriu, nemáme schválený rozpočet na rok 2011 navrhuje, aby starostke
ostal polovičný úväzok, ktorý potom ako budú známe hospodárske výsledky za rok 2010
a schválený rozpočet na rok 2011 sa môže upraviť a vo forme odmeny aj kompenzovať.
Potom ako na otázku starostky, či si poslankyňa Ferenecová želá, aby sa o jej návrhu
hlasovalo poslankyňa odpovedala, že nie, z jej strany to bola iba pripomienka, starostka dala
hlasovať o zmene rozsahu výkonu funkcie starostu obce Báč určeného predchádzajúcim OZ
na polovičný úväzok na plný úväzok v zmysle § 11 ods.4 písmena i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. .
Hlasovanie: /za plný úväzok starostu/
Prítomní: 7
Za: 1 /Grácz/
Proti : 3 /Lengyel, Szitás, Ferenecová/
Zdržal sa: 3 /Albertová, Benovičová, Csibri/

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním za: 1, proti: 3, zdržali sa: 3 zamietli návrh starostky na
zmenu rozsahu jej funkcie (úväzku) z polovičného na celý.
V ďalšej časti tohto bodu rokovania starostka oboznámila poslancov s návrhom Zásad
odmeňovania poslancov OZ v Báči, ktorý poslanci dostali v predstihu ako pracovný materiál.
Po informácii o účele prijatia týchto zásad, ako aj o výške odmeny pre jednotlivé skupiny
poslancov, na otázku, či poslanci majú nejaké návrhy alebo pripomienky zaznela pripomienka
poslankyne Ferenecovej k tomu, že takisto ako v prípade zvýšenia úväzku starostky obce
doporučuje, aby aj pri prijatí Zásad odmeňovania poslancov sa prihliadalo na horeuvedené
argumenty a aby ich prijatie bolo z tých istých príčin odročené.
Starostka obce dala hlasovať za prijatie Zásad odmeňovania poslancov OZ Báč.
Hlasovanie :
Prítomní: 7
Za : 0
Proti : 1 /Ferenecová/
Zdržal sa : 6
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním za: 0, proti :1, zdržali sa: 6 zamietli návrh starostky na
prijatie Zásad odmeňovania poslancov OZ Báč.
K bodu č. 11 –Diskusia - rôzne
Brigitta Végh – blahoželala k zvoleniu, kritické vyjadrenia k príhovoru starostky, rozpor
medzi slovami a činmi starostky, poukázala na staré nedoriešené osobné záležitosti medzi ňou
a starostkou, ktoré jej spôsobujú nepríjemnosti;
Starostka – v právnom štáte o vine či nevine rozhodujú orgány činné v trestnom konaní,
preto nekomentuje to čo odznelo;
Kulcsár Ladislav – blahoželal k zvoleniu, apeloval na plnenie predsavzatí, nepozná volebné
programy poslancov, zápisnice či budú k nahliadnutiu, chcel by vedieť, kto bude zástupca
starostu, apeloval na to, aby vznikla finančná komisia, ktorá by dohliadala na rozpočet
a finančné hospodárenie;
Starostka – OZ rozhodne či bude finančná komisia, starosta do 60 dní od zloženia sľubu
vymenuje svojho zástupcu, včas dá na vedomie, zápisnica bola vždy k nahliadnutiu na úrade,
odteraz sa bude zverejňovať aj na webovej stránke obce;
Mária Méryová – apelovala na požiadavku, aby zápisnice a uznesenia boli zverejňované na
webovej stránke obce;
Kulcsár Ladislav – kritické poznámky na starostku ohľadom dodržiavania termínov, chcel
vedieť kedy bude návrh rozpočtu;
Starostka – môže sa kedykoľvek zastaviť na OcÚ po informáciu, takisto môže poradiť, jeho
názory môžu byť užitočné;
Dezider Lengyel – apeloval na to, aby sa pri zostavovaní rozpočtu myslelo aj na cirkev, ktorá
teraz pri prestavbe farského úradu mala veľké výdavky;

Starostka – ak obec zabezpečí úlohy vyplývajúce z vlastných kompetencií samosprávy,
a ostanú jej peniaze, určite sa bude myslieť aj na cirkev;
K bodu č. 12 – Záver
Po prerokovaní bodov programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka
poďakovala prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva ukončila.
Mandátová komisia počas diskusie overila doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu
a novozvolených poslancov a zisťovala, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou
starostu alebo poslanca na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných
vyhlásení.
Uznesenia boli schválené pri prerokovaní jednotlivých bodov.
Zapisovateľka :
Valéria Saková
Overovatelia:
Mária Albertová
Ján Csibri
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