U Z N E S E N I E č. 2/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
07.08.2017

________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Františka Kováča,
2. určenie overovateľov zápisnice: Ildikó Duduczovú a Róberta Szitása
3. správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva,
4. Monitorovaciu správu o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2017 bez pripomienok,
5. pripomienky a dotazy občanov v bode 6. programu rokovania.

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

C. schvaľuje
1/ Nasledovný program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2017 – Monitorovacia správa
5. Žiadosti občanov a organizácií
6. Diskusia – rôzne
7. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
8. Návrh uznesenia
9. Záver,
2/ zámer predaja majetku obce Báč a to pozemku parc. č. 294/7 o výmere 21 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, prevedeného na základe GEO plánu č. 40286070157/4/17 na zameranie a oddelenie parc. č. 294/7 o výmere 21 m2 z pôvodného
(doterajšieho) pozemku parc. č. 294/1 o výmere 5374 m2 vedené na LV č. 229 na
Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor na účel výstavby transformačnej
stanice pre plánovanú výstavbu rodinných domov a rozšírenie kapacity elektrickej siete
v obci Báč úradne overeného Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor.
3/ spôsob predaja majetku uvedeného v bode č. 2/C tohto uznesenia a to: priamym predajom
z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení
záujemcovi - PL Consulting s.r.o, Prievozská 18, 824 51 Bratislava pod podmienkou, že
na nej dá postaviť transformačnú stanicu, ktorá zabezpečí rozšírenie elektrickej siete
v obci.

D. poveruje
starostku obce, aby zabezpečila vypracovanie návrhu na znenie kúpnej zmluvy s dôvodovou
správou k určeniu spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce uvedeného v bode č. 2/C
tohto uznesenia, ceny a návrhu kúpnopredajnej zmluvy.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

