Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 25.08.2016 o 19,00 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová
Hlavný kontrolór obce:

Bc. Balázs Albert

Neprítomní:

Róbert Szitás - neospravedlnený
Oskár Tési - neospravedlnený

Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: - viď. prezenčná listina
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2016 – Monitorovacia správa
Informácia o medzinárodnom projekte „SacraVelo“
Cyklocentrum – schválenie projektu
VZN o používaní miestnych komunikácií – príprava
VZN o parkovaní na miestnych komunikáciách – príprava
VZN o ochrane drevín – príprava
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 3 poslanci, čiže rokovanie je
uznášaniaschopné. Následne oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Spýtala sa poslancov či súhlasia s navrhovaným programom alebo ho chcú zmeniť, či už
doplnením alebo vylúčením nejakého bodu.
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Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva obce Báč nemal návrh na zmenu
zasadnutia.

programu

Starostka skonštatovala, že nakoľko nikto z poslancov obecného zastupiteľstva nemal žiadny
návrh na zmenu programu zasadnutia, dala hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za navrhnutý program rokovania?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje program rokovania bez doplňujúcich bodov.
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, Karolína Luzsicová
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ: Mgr. Františka Kováča
a overovateľov zápisnice: Ildikó Duduczovú a Karolínu Luzsicovú
K bodu programu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
Starostka obce podala správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Uviedla, že
všetky uznesenia sú splnené.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
K bodu programu č. 4 – Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2016 – Monitorovacia

správa
Poslancom bolo Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016 (Príloha č. 1) doručené na preštudovanie
a pripomienkovanie, takisto bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a bolo zverejnené na
webovej stránke obce. Poslanci a občania mali možnosť odovzdať na obecný úrad svoje
2

pripomienky a námietky k Plneniu rozpočtu za I. polrok 2016 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. polrok 2016.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k Plneniu rozpočtu za I. štvrťrok 2016.
Starostka uviedla, že Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016 sa neschvaľuje, poslanci obecného
zastupiteľstva ho berú na vedomie.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2016 bez
pripomienok.
K bodu programu č. 5 – Informácia o medzinárodnom projekte „SacraVelo“
Starostka v tomto bode programu poskytla poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o projekte SacraVelo.
Uviedla, že obec Báč bude partnerom v projekte SACRA-VELO, ktorý má cyklochodníkmi
spájať významné sakrálne pamiatky a pútnické miesta pozdĺž riek Rába - Dunaj - Morava. Tie
sa budú ďalej pripájať a rozvetvovať na Dunajskú cyklotrasu (EUROVELO 6) na úseku
medzi Győrom a Bratislavou.
Vytvorí sa tak sieť cyklistických trás, ktorá na spoločnej štátnej hranici spojí pamätihodnosti
na slovenskej a maďarskej strane. Účasť obce v projekte je potrebné odsúhlasiť uznesením
obecného zastupiteľstva. To by sa malo uskutočniť na dnešnom zasadnutí OZ.
Projekt SACRA-VELO má zviditeľniť siete turistických trás na území maďarských žúp:
Győr - Moson – Sopron a Komárom-Esztergom, ako i Bratislavského aj Trnavského
samosprávneho kraja.
Obec Báč sa bude na projekte podieľať týmito aktivitami:







poskytnutím pozemku na výstavbu Cyklocentra a to na pozemku parc.č. 1/1, 1/2, 1/3 v
k. ú. Báč obce Báč vo vlastníctve obce,
vypracovaním projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie stavby
Cyklocentrum – zabezpečením jej predfinancovania,
zabezpečením spolufinancovania vo výške 5 % z celkových predpokladaných
poskytnutých prostriedkov vo výške 130 000.- EUR, t. j. cca 6 500,- EUR,
zabezpečením predfinancovania vo výške 95 % z celkových predpokladaných
poskytnutých prostriedkov vo výške cca 123 000,- EUR, t. j. 95 % z predpokladaných
130 000,- EUR. Spôsob financovania projektu bude obdobný ako pri modernizácii VO,
čiže refundáciou a obec musí zabezpečiť toto predfinancovanie, čo ale závisí od
konkrétnej schválenej sumy,
úlohou dnešného zasadnutia je schválenie zámeru - schválenie vstupu obce ako partnera
do projektu, schválenie spôsobu financovania projektu – zabezpečenie finančných
prostriedkov na spoluúčasť (5 % oprávnených nákladov projektu CYKLOCENTRUM
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Báč) ako i na predfinancovanie oprávnených nákladov projektu (vo výške 95 % z
celkových poskytnutých prostriedkov projektu CYKLOCENTRUM Báč), nakoľko
poskytovateľ naše vopred vynaložené náklady bude refundovať.
Projektová dokumentácia je hotová, momentálne prebieha stavebné konanie. Projekt
SacraVelo, ktorého súčasťou je projekt CYKLOCENTRUM Báč sa realizuje v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovensko 2014 - 2020.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie informáciu starostky o projekte SacraVelo.
Po informáciách starostky o projekte SacraVelo sa pristúpilo k hlasovaniu.
1. Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za vstup obce Báč ako partnera do projektu „SacraVelo“ v rámci Programu
INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020, Prioritná os č.1 „Príroda a
kultúra“, Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti prostredníctvom
projektu CYKLOCENTRUM Báč?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje vstup obce Báč ako partnera do projektu „SacraVelo“ v rámci Programu
INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020, Prioritná os č.1 „Príroda a
kultúra“, Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti prostredníctvom
projektu CYKLOCENTRUM Báč.
2. Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za povinné vlastné spolufinancovanie projektu CYKLOCENTRUM Báč vo
výške 5 %, t. j. cca 6 500,- EUR z predpokladaných 130 000,- EUR ?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje povinné vlastné spolufinancovanie projektu CYKLOCENTRUM Báč vo výške 5
%, t. j. cca 6 500,- EUR z predpokladaných 130 000,- EUR.

4

3. Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za zabezpečenie predfinancovania projektu CYKLOCENTRUM Báč vo
výške 95 %, t. j. cca 123 500,- EUR z predpokladaných 130 000,- EUR ?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje zabezpečenie predfinancovania projektu CYKLOCENTRUM Báč vo výške 95
%, t. j. cca 123 500,- EUR z predpokladaných 130 000,- EUR.
4. Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za zabezpečenie verejného obstarávania stavby CYKLOCENTRUM Báč ?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje zabezpečenie verejného obstarávania stavby CYKLOCENTRUM Báč.
5. Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo uložilo starostke obce zabezpečiť vyčlenenie
finančných prostriedkov na predfinancovanie projektových aktivít obce súvisiacich s
realizáciou projektu CYKLOCENTRUM Báč v rozpočte obce na roky 2017–2020 vo výške
cca 130 000,- EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 %, t. j. 6 500,- EUR
?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ ukladá starostke obce:
zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektových aktivít obce
súvisiacich s realizáciou projektu CYKLOCENTRUM Báč v rozpočte obce na roky 2017–
2020 vo výške cca 130 000,- EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 %, t.
j. 6 500,- EUR.
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K bodu programu č. 6 – Cyklocentrum – schválenie projektu
Starostka uviedla, že Cyklocentrum je súčasťou projektu „SacraVelo – Sieť cezhraničných
pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“ a v rámci tohto projektu by mali byť vybudované tri
Cyklocentrá. Dve budú na území Slovenska a to v obciach Marianka a Báč a jedno na území
Maďarska. Aktivity, ktorými sa bude obec Báč podieľať na projekte „SacraVelo“ a boli
v predchádzajúcom bode programu zasadnutia schválené poslancami obecného zastupiteľstva
boli požiadavkou maďarskej strany. Vybudovanie Cyklocentra v obci Báč bude realizované v
spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a obec Báč poskytne pozemok na jeho
výstavbu a to pozemok parc.č. 1/1, 1/2, 1/3 v k. ú. Báč obce Báč vo vlastníctve obce. Bude
to v areáli bývalej traktorovej stanice. Poslanci obecného zastupiteľstva mali k dispozícii
situačný plán Cyklocentra a mohli do neho nahliadnuť. Požiadavkou Trnavského
samosprávneho kraja je schválenie zámeru výstavby Cyklocentra v rámci medzinárodného
projektu „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“ poslancami
obecného zastupiteľstva.
Starostka dala hlasovať za schválenie zámeru výstavby Cyklocentra.
Hlasovanie:
Prítomní: 3 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová)
Otázka: Kto je za schválenie zámeru výstavby Cyklocentra v rámci medzinárodného projektu
„SacraVelo“ na pozemku parc. č. 1/1, 1/2, 1/3 v k. ú. Báč obce Báč podľa predloženej
projektovej dokumentácie stavby CYKLOCENTRUM Báč ?
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje zámer výstavby Cyklocentra v rámci medzinárodného projektu „SacraVelo“ na
pozemku parc. č. 1/1, 1/2, 1/3 v k. ú. Báč obce Báč podľa predloženej projektovej
dokumentácie stavby CYKLOCENTRUM Báč.
K bodu programu č. 7 – VZN o používaní miestnych komunikácií – príprava
Starostka v tomto bode programu oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s prípravou
všeobecne záväzného nariadenia o používaní miestnych komunikácií. Uviedla, že toto
všeobecné záväzné nariadenie bude upravovať, v súlade s platnou právnou úpravou, užívanie
miestnych komunikácií v obci Báč fyzickými osobami, právnickými osobami a fyzickými
osobami oprávnenými na podnikanie ako aj obmedzenie ich užívania. Bude sa vzťahovať na
všetky fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
používajú miestne komunikácie na území obce.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu starostky o príprave VZN o používaní miestnych komunikácií.
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K bodu programu č. 8 - VZN o parkovaní na miestnych komunikáciách –

príprava
Starostka v tomto bode programu oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s prípravou
všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní na miestnych komunikáciách. Uviedla, že toto
všeobecné záväzné nariadenie bude upravovať pravidlá parkovania v obci Báč. Budú určené
úseky miestnych komunikácií, ktoré budú slúžiť na dočasné parkovanie motorových vozidiel.
Je potrebné prijať toto všeobecné záväzné nariadenie nakoľko mnohí občania v obci parkujú
svoje motorové vozidlá nesystematicky a mnohokrát aj na zelených pásoch.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu starostky o príprave VZN o parkovaní na miestnych
komunikáciách.
K bodu programu č. 9 - VZN o ochrane drevín – príprava
Starostka v tomto bode programu oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s prípravou
všeobecne záväzného nariadenia o ochrane drevín. Uviedla, že toto všeobecne záväzné
nariadenie bude upravovať práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na území
obce pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu starostky o príprave VZN o ochrane drevín.
Na záver tohto bodu programu zasadnutia starostka uviedla, že všeobecné záväzné nariadenia
platia pre všetky fyzické osoby a právnické osoby rovnako. Nemôže sa urobiť výnimka len
tak na žiadosť jednotlivcov.
K bodu programu č. 10 - Žiadosti občanov a organizácií
Zo strany občanov a organizácií neboli podané na Obecný úrad v Báči žiadne žiadosti.
K bodu programu č. 11 – Diskusia – rôzne
Starostka informovala poslancov o uzávierke mosta cez hraničný prechod Medveďov –
Vámosszabadi. Predpokladaná uzávierka bude od 6. septembra 2016 do 14. októbra 2016.
K bodu programu č. 12 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Neboli žiadne.
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K bodu programu č. 13 – Návrh uznesenia
Jednotlivé body uznesenia boli schvaľované po každom bode programu.
K bodu programu č. 14 - 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
Karolína Luzsicová

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce
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