U Z N E S E N I E č. 11/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
14.12.2011

__________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1.
2.
3.
4.

určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Františka Kováča
určenie overovateľov zápisnice: Dávida Grácza, Róberta Szitása
správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
správu starostky o dôvodoch vstupu obce Báč do nového kalendárneho a hospodárskeho
roka s rozpočtovým provizóriom
5. všetky pripomienky prednesené v rámci bodu 8.

B. k o n š t a t u j e, ž e
zasadnutie je uznášaniaschopné

C. schvaľuje
1/ program rokovania bez doplňujúcich bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO –schválenie
Príprava programového rozpočtu obce na rok 2012, 2013, 2014
Žiadosti občanov a organizácií
Diskusia – rôzne
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Návrh uznesenia
Záver

2/ pozmeňujúci návrh starostky obce predložený starostkou obce Mgr. Helenou Vonyikovou
zo dňa 08.12.2011, prerokovaný a vyhodnotený na pracovnom stretnutí poslancov OZ
a starostkou obce dňa 12.12.2011
3/ prerokovaný návrh VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO
na území obce Báč doplnený a zmenený schváleným pozmeňujúcim návrhom starostky obce
4/ vyplatenie finančnej podpory pre dôchodcov, invalidných dôchodcov, občanov v hmotnej
núdzi a rehoľné sestry v sume 12,00 EUR, resp. 10, 00 EUR.

5/ vypovedanie všetkých nájomných zmlúv uzavretých medzi obcou a nájomcami dvora a
nebytových priestorov v areáli bývalej traktorovej stanice na parc.č. 1v k.ú. Báč obce Báč
a stavby súp. č. 28 v k.ú. Báč obce Báč vo vlastníctve obce Báč.

D. poveruje
starostku obce:
1/ vyzvať občana Arpáda Jávorcsika a občanov dlhodobo parkujúcich na verejných
priestranstvách aby prispôsobili daný stav cestnému zákonu, zákonom na ochranu životného
prostredia a stavebnému zákonu,
2/ vyzvať občana Jána Bienika ohľadom ohradenia pozemku a upozorniť ho na
nebezpečenstvo súvisiace s chovom bojových psov,
3/ vyzvať obec Trnávka ohľadom zanášania jamy odpadom na parcele č. 189/4 k. ú.
Trnávka, upozorniť na v blízkosti existujúcu zástavbu rodinných domov,
4/ zistiť spôsob zverejňovania neplatičov miestnych daní a poplatkov za TKO a DSO.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

