Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 28.06.2018 o 19,00
hod. v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás,
Neprítomní:
Poslanci:

Oskár Tési - neospravedlnený

Hlavný kontrolór obce:

Bc. Balázs Albert - ospravedlnený

Ďalší prítomní: Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Záverečný účet obce za rok 2017 – prerokovanie a schválenie
Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018 – Monitorovacia správa
Žiadosti občanov a organizácií
Diskusia – rôzne
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Návrh uznesenia
Záver

K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Helena
Vonyiková. Privítala prítomných, skonštatovala, že sú prítomní 4 poslanci, čiže
rokovanie je uznášaniaschopné. Následne oboznámila prítomných s programom
zasadnutia.
Spýtala sa poslancov či súhlasia s navrhovaným programom alebo ho chcú ešte
zmeniť, či už doplnením alebo vylúčením nejakého bodu.
Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva obce Báč nemal návrh na zmenu
programu zasadnutia.
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Starostka potom dala sama návrh na doplnenie programu rokovania a to o bod:
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počtu
poslancov na celé volebné obdobie.
Následne dala hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás)
Otázka: Kto je za, aby sa program rokovania doplnil o bod „Určenie rozsahu výkonu
funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počtu poslancov na celé volebné
obdobie“ ?
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje zmenu návrhu programu rokovania a jeho doplnenie o bod: Určenie
rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počtu poslancov
na celé volebné obdobie.
Napokon starostka dala hlasovať o celý program rokovania aj s doplneným bodom
rokovania (6. bod) vcelku:
Návrh doplneného programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Záverečný účet obce za rok 2017 – prerokovanie a schválenie
Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018 – Monitorovacia správa
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie
a počtu poslancov na celé volebné obdobie
7. Žiadosti občanov a organizácií
8. Diskusia – rôzne
9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
10. Návrh uznesenia
11. Záver

Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás)
Otázka: Kto je za navrhnutý doplnený program rokovania?
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Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje program rokovania aj s doplňujúcim bodom.
K bodu programu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Určení boli: za zapisovateľa – Mgr. František Kováč
za overovateľov zápisnice – Ildikó Duduczová a Róbert Szitás.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ: Mgr. Františka Kováča
a overovateľov zápisnice: Ildikó Duduczovú a Róberta Szitása
K bodu programu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
Starostka obce podala správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia,
prečítala jednotlivé uznesenia a uviedla, že všetky sú splnené.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu programu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2017 – prerokovanie

a schválenie
Starostka v úvode tohto bodu programu uviedla, že Záverečný účet obce Báč za rok
2017 (Príloha č. 1) musí byť podľa § 4 ods. 2 bod b/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválený obecným zastupiteľstvom
s výhradami alebo bez výhrad do 30.06.2018.
Poslancom bol Záverečný účet obce Báč za rok 2017 doručený na preštudovanie a
pripomienkovanie dňa 11.06.2018, bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
11.06.2018 a bol takisto zverejnený na webovej stránke obce. Poslanci a občania mali
možnosť odovzdať na obecný úrad svoje pripomienky a námietky k Záverečnému účtu
obce za rok 2017 buď písomnou formou alebo ústne. Nikto z poslancov ani zo strany
občanov nepodali žiadne návrhy a pripomienky k Záverečnému účtu obce za rok
2017.
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Starostka pred hlasovaním vyzvala zapisovateľa zápisnice Mgr. Františka Kováča, aby
predniesol stanovisko hlavného kontrolóra obce Báč Bc. Balázsa Alberta k
Záverečnému účtu obce za rok 2017 (Príloha č. 2).
Pán Kováč predniesol stanovisko hlavného kontrolóra obce p. Bc. Alberta Balázsa.
Hlavný kontrolór obce Báč Bc. Balázs Albert v závere svojho stanoviska odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Báč za rok 2017 bez výhrad.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Báč za
rok 2017.
Starostka sa spýtala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, či majú
pripomienku k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
Poslankyňa Duduczová: spýtala sa, prečo neplatili poplatok za výherné prístroje.
Starostka: uviedla, že v pohostinstvách podľa zákona nemôžu byť výherné automaty.
Ak o tom niekto, napríklad aj p. poslankyňa má vedomosť, že tam výherný automat je,
treba sa o tom presvedčiť, lebo by to bolo porušenie zákona od viacerých subjektov,
vrátane obce.
Poslankyňa Duduczová: uviedla, že z počutia vie o tom, že v pohostinstve je výherný
automat, nebola tam, nevidela ho, ale počula, že je tam výherný automat.
Poznamenala, že v roku 2017 v pohostinstve určite bol výherný automat.
Starostka: musí sa o tom presvedčiť, uviedla, že poplatok sa vždy platil dopredu na
ďalší rok, preto je príjem nulový, nikto nepožiadal obecný úrad o súhlas na
prevádzkovanie výherného prístroja a na to musia mať aj licenciu. Výherné automaty
môžu byť len v herniach s určitým počtom výherných prístrojov.
Poslankyňa Duduczová: stále tvrdila, že v pohostinstve je znova výherný automat.
Starostka: uviedla, že v pohostinstve je prístroj na stávkovanie, prevádzkuje to firma
Junior Game, ktorá minulý rok odvádzala obci každý mesiac za tento prístroj daň, bolo
to však vždy len pár eur.
Poslankyňa Duduczová: ešte sa opýtala, čo je obsiahnuté v dani za užívanie verejného
priestranstva.
Pán Kováč: vysvetlil, že táto daň predstavuje platby od rôznych predajcov za užívanie
verejného priestranstva a daň za reklamné tabule, nakoľko sú na verejných
priestranstvách obce.
Starostka napokon dala hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce Báč za rok
2017. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, hlasovanie
bolo za schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017 bez výhrad.
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Hlasovanie :
Prítomní: 4 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás)
Otázka: Kto je za schválenie predloženého, prerokovaného Záverečného účtu obce
Báč za rok 2017 bez výhrad?
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka skonštatovala, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili predložený,
prerokovaný Záverečný účet obce Báč za rok 2017 bez výhrad. (Príloha č. 3)
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predložený, prerokovaný Záverečný účet obce Báč za rok 2017 bez
výhrad.
K bodu programu č. 5 - Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok

2018 –

Monitorovacia správa
Starostka uviedla, že plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018 - Monitorovacia správa

(Príloha č. 4) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a bolo zverejnené na webovej
stránke obce dňa 25.06.2018 a poslancom bolo doručené na preštudovanie a
pripomienkovanie. Poslanci a občania mali možnosť odovzdať na obecný úrad svoje
pripomienky a námietky k Plneniu rozpočtu za I. štvrťrok 2018 buď písomnou
formou alebo ústne. Nikto z poslancov ani zo strany občanov nepodali žiadne návrhy a
pripomienky.
Starostka sa spýtala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, či napriek tomu
majú pripomienku k Plneniu rozpočtu za I. štvrťrok 2018.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k Plneniu rozpočtu za I. štvrťrok 2018.
Starostka uviedla, že Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018 sa neschvaľuje, poslanci
obecného zastupiteľstva ho berú na vedomie.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu o výsledkoch hospodárenia za I. štvrťrok
2018 bez pripomienok.
K bodu programu č. 6 – Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku)

starostu na celé funkčné obdobie a počtu
poslancov na celé volebné obdobie
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Starostka uviedla, že podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto : od 501 do 1 000 obyvateľov obce
5 až 7 poslancov.
Ku dnešnému dňu je počet obyvateľov obce Báč 560. Podľa vyššie menovaného
zákona musí obecné zastupiteľstvo určiť počet poslancov a to 5 až 7 poslancov.
Starostka: poznamenala ako zaujímavosť, že pred štyrmi rokmi obec mala 551
obyvateľov a teraz má 560 obyvateľov. Mnohí sa odsťahovali, zomreli, ale sa aj
prihlásili. Za štyri roky sa zvýšil počet obyvateľov len o 9 obyvateľov. Mnohí síce
bývajú v obci, ale nie sú prihlásení na trvalý pobyt. Obec dostáva podielové dane
podľa počtu obyvateľov, vychádza to približne okolo 300,- Eur na jedného obyvateľa.
Poslanec Litresics: opýtal sa, či sa nedá proti tomu, že nie sú prihlásení na trvalý pobyt
niečo urobiť, či nie sú na to nejaké páky.
Starostka: uviedla, že žiaľ proti tomu obec nemôže nič urobiť. Podobne je to aj v iných
obciach a mestách.
Starostka navrhla tak ako je v tomto volebnom období: 5 poslancov.
Spýtala sa poslancov obecného zastupiteľstva či má niekto iný návrh.
Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva nemal iný návrh.
Starostka následne dala hlasovať o jej návrhu na počet poslancov na celé volebné
obdobie.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás)
Otázka: Kto je za, aby počet poslancov na celé volebné obdobie 2018/2022 bol 5 ?
Za: 3
Proti: 1 (Duduczová)
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ určuje počet poslancov na celé volebné obdobie 2018/2022 podľa § 11 ods. 3
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to: 5 poslancov..
Starostka ďalej uviedla, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o určení platu starostu podľa
osobitného zákona a o určení rozsahu výkonu funkcie starostu najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie; pričom na návrh starostu toto rozhodnutie môže
zmeniť počas funkčného obdobia.
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Podľa tohto paragrafu zákona o obecnom zriadení musí obecné zastupiteľstvo určiť či
rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie bude na plný úväzok alebo na
polovičný úväzok.
Starostka uviedla, že výkon funkcie starostu sa nedá robiť riadne a poctivo na
polovičný úväzok, najmä keď na obecnom úrade je len jeden zamestnanec. Sú obce
s menším počtom obyvateľov a na obecnom úrade sú dvaja zamestnanci. Preto
navrhla, aby rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie bol na plný
úväzok.
Starostka sa spýtala poslancov obecného zastupiteľstva či má niekto iný návrh.
Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva nemal iný návrh.
Starostka dala hlasovať o tom, aby rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné
obdobie bol na plný úväzok.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás,
Oskár Tési)
Otázka: Kto je za, aby v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení rozsah výkonu funkcie starostu obce Báč bol určený na plný
úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2018 – 2022 ?
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
rozsah výkonu funkcie starostu obce Báč na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie
vo volebnom období rokov 2018 – 2022.
K bodu programu č. 7 – Žiadosti občanov a organizácií
1. Žiadosť Richarda Méhesa, Holice, Pósfa
Starostka uviedla, že ju telefonicky kontaktoval pán Richard Méhes ohľadne
poskytnutia ubytovania pútnikov z noci na ráno 02.10.2018. Starostka ho
informovala, že ona sama o tom nemôže rozhodnúť, má podať žiadosť a rozhodnú o
tom poslanci obecného zastupiteľstva. Nakoniec poslal nasledovnú žiadosť v
maďarskom jazyku (Príloha č. 5).
Starostka oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou pána Richarda
Méhesa – prečítala jeho žiadosť.
Starostka navrhla, aby obec poskytla bezodplatné ubytovanie pútnikom z noci na ráno
02.10.2018.
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Starostka následne dala hlasovať o bezodplatnom poskytnutí ubytovania pútnikov
vedených Richardom Méhesom z Holíc, z noci na ráno 02.10.2018.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás)
Otázka: Kto je za bezodplatné poskytnutie ubytovania pútnikov vedených Richardom
Méhesom z Holíc, z noci na ráno 02.10.2018 (utorok) ?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Luzsicová)
Návrh uznesenia:
OZ súhlasí bezodplatným poskytnutím ubytovania pútnikov vedených Richardom
Méhesom z Holíc, z noci na ráno 02.10.2018 (utorok).
1. Žiadosť Nagy Balázsa a manž. Marianny, Báč 226.
Starostka oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Balázsa Nagya
a manž. Marianny, obaja trvale bytom 930 30 Báč 226 (Príloha č. 6).
Starostka uviedla, že to bude osobne riešiť takým spôsobom, že obidvaja budú musieť
oficiálne podať žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu. Pán Jávorcsik povolenie
zatiaľ povolenie na zriadenie vjazdu nemá, pán Nagy povolenie na zriadenie vjazdu
má, ale nie na tom mieste kde vchádza na svoj pozemok. Obidvoch starostka upozorní,
že na verejnom priestranstve nemôžu parkovať.
Poslanec Litresics: poznamenal, že pánovi Jávorcsikovi treba povedať, že nemôže
ohradiť verejné priestranstvo a pána Nagya treba upozorniť, že má vchádzať autom na
svoj pozemok tam kde má povolenie na zriadenie vjazdu.
V ďalšom starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že obec už
druhý rok dostáva dotáciu 1.400,- Eur na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, túto
dotáciu posiela dobrovoľná požiarna ochrana na účet obce. Predtým to dostával
priamo dobrovoľný hasičský zbor. Minulý rok za tieto finančné prostredky sa nakúpili
oblečenia pre členov dobrovoľného hasičského zboru, uhradili sa školenia pre členov a
oprava hasičského náradia tým spôsobom, že pán Vilmos Végh – predseda
dobrovoľného hasičského zboru odovzdal faktúry, ktoré obec uhradila. Vyčerpané
finančné prostriedky bolo treba vyučtovať a nevyčerpané bolo treba vrátiť.
Starostka oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s manuálom k použitiu
a vyúčtovaniu dotácie poskytnutej z prostriedkov DPO SR pre DHZO (Príloha č. 7).
Navrhla nakúpiť nejaké regále a plechové skrine nakoľko v budúcnosti by bolo treba
postaviť novú hasičskú zbrojnicu a v nej ich využiť.
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V závere tohto bodu programu rokovania starostka informovala poslancov obecného
zastupiteľstva o ukončení verejného obstarávania na Cyklocentrum v Báči. Uviedla, že
celé verejné obstarávanie je na kontrole na ministerstve a po jeho schválení sa môže
podpísať zmluva a môžu sa začať stavebné práce.
K bodu programu č. 8 – Diskusia – rôzne
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne príspevky do diskusie.
K bodu programu č. 9 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Neboli žiadne pripomienky.
K bodu programu č. 10 – Návrh uznesenia
Jednotlivé body uznesenia boli schvaľované po každom bode programu.
K bodu programu č. 11 - Záver
Po prerokovaní jednotlivých 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:

Ildikó Duduczová
Róbert Szitás

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce
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