Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 10.12.2015 o 19,00 hod. vo
veľkej sále kultúrneho domu v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci: Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás,
Hlavný kontrolór obce:

Bc. Balázs Albert

Neprítomní:
Poslanci:

Oskár Tési - ospravedlnený

Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
VZN o nakladaní s TKO a DSO - s c h v á l e n i e
Dodatok č. 1 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku –
schválenie
6. Schválenie preklenovacieho úveru na zabezpečenie financovania projektu „Obnova
verejného osvetlenia v obci Báč“ - v režime refundácie
7. Žiadosti občanov a organizácií
8. Diskusia – rôzne
9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
10. Návrh uznesenia
11. Záver

K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 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 zmeniť, či už
doplnením alebo vylúčením niektorého bodu.

Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva obce Báč nemal návrh na zmenu programu
zasadnutia.
Starostka skonštatovala, že nakoľko nikto z poslancov obecného zastupiteľstva nemal žiadny
návrh na zmenu programu zasadnutia, dala hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie:
Otázka:
Kto je za, aby dnešné zasadnutie prebiehalo podľa navrhnutého programu rokovania?
Prítomní: 4 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Róbert Szitás,)
Z toho
Za: 4
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 a 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 OZ. Uviedla,
že všetky uznesenia sú splnené alebo sú v štádiu plnenia.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
K bodu programu č. 4 – VZN o nakladaní s TKO a DSO na území obce Báč -

schválenie
Starostka uviedla, že v rámci tohto bodu rokovania sa bude vyjadrovať aj k bodu č. 5
rokovania, lebo oba tieto body logicky súvisia.
Nový zákon o odpadoch NR SR č. 79/2015 Z.z. nariaďuje, že si každá obec musí zosúladiť
svoje VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi s novým zákonom

o odpadoch a to do 30.06.2016. Nový zákon o odpadoch znamená reformu odpadového
hospodárstva. Vznikli v ňom nové povinnosti, ktoré musia dodržiavať pôvodcovia odpadov –
podnikateľské subjekty, ako i obce, ale i spracovatelia odpadov, zvyšujú sa sankcie za
porušenie povinností. Každý musí nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a nesmie
pritom ohroziť zdravie ľudí a životné prostredie. To je základná filozofia nového zákona
o odpadoch, ktorý odzrkadľuje aj návrh nového VZN o nakladaní s TKO a DSO. Starostka
zhrnula najdôležitejšie zmeny v novom zákone o odpadoch ako i v novom VZN o nakladaní
s odpadmi.
Starostka poznamenala, že Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch (Príloha č. 1) bude
prijaté obvyklým spôsobom. To znamená, že bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce najmenej 15 dní – dňa 20.11.2015. Poslancom bol Návrh VZN
o odpadoch takisto doručený. Čiže bolo umožnené poslancom a verejnosti pripomienkovať
toto Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch.
Poslanci a občania mali možnosť odovzdať na obecný úrad svoje pripomienky a námietky ku
Návrhu VZN o odpadoch buď písomnou formou alebo ústne do 3 dní pred zasadnutím OZ,
aby ich poslanci mali k dispozícii ešte pred zasadnutím OZ. Nikto ani z poslancov a ani zo
strany občanov neodovzdal na obecný úrad žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.
Starostka v závere tohto bodu programu sa spýtala poslancov či majú k návrhu VZN o
odpadoch ďalšie pripomienky a návrhy.
Poslanec Litresics: mal otázku, že kde môže odovzdať pneumatiky zo staršieho auta.
Starostka: uviedla, že ich môže odovzdať firme, ktorá sa zaoberá zberom pneumatík.
Pneuservisy pri výmene pneumatík musia zabezpečiť zber starých odpadových pneumatík.
Poslanec Litresics: sa spýtal, či VZN o odpadoch platí všeobecne alebo len pre obec Báč, lebo
sa v ňon dočítal o medveďovi hnedom konkrétne „držiteľ odpadu musí zabezpečiť odpad
pred prístupom medveďa hnedého“.
Starostka: uviedla, že zákon o odpadoch platí všeobecne, tento bod sa vzťahuje na oblasti,
kde je výskyt medveďov. Ďakuje za upozornenie, samozrejme, že táto povinnosť sa pre obec
Báč nevzťahuje, nakoľko v tejto oblasti sa medvede nevyskytujú, platí to iba v ustanovených
oblastiach. Opravíme, resp. tento bod vyhodíme.
Poslanec Litresics: ďalej uviedol, že nikde vo VZN o odpadoch sa nedočítal, že ten kto
vyprodukuje odpad, že musí za odvoz odpadu aj zaplatiť.
Starostka: uviedla, že rieši zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, resp. VZN obce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady resp. Dodatok
k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku ( viď 5 bod rokovania).
Poslanec Litresics: uviedol, že sa chce dostať k tomu, že už roky sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva hovorí o tom, že viacerí čo nie sú prihlásení na trvalý pobyt v obci neplatia za
smeti, preto sa pýta, kde je uvedené, že za odvoz smetí je povinný zaplatiť každý.
Starostka: uviedla, že o viacerých sa vie, že u nich býva družka alebo druh a obec im vyrubí aj
za nich poplatok za odvoz smetí, tak sú urazení a hádajú sa, že nie sú v obci prihlásení na
trvalý pobyt a poplatok za odvoz smetí platia v mieste trvalého bydliska. Zákon hovorí, že
poplatok za odvoz smetí je každý povinný uhradiť len na jednom mieste, obvykle v mieste
trvalého bydliska. V takomto prípade žiadame potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste

trvalého bydliska. Je ale logické, že občan produkuje odpad tam, kde sa obvykle zdržiava, aj
keď bez trvalého pobytu.
Poslanec Litresics: spýtal sa či sa chystá niečo také, že sa vypracuje zoznam, kto má koľko
smetných nádob nakoľko niekde kde sú napríklad desiati majú menej odpadových nádob
a kde sú len dvaja majú aj dve nádoby.
Starostka: uviedla, že sa vypracuje takýto zoznam. Vo VZN o odpadoch je určený počet
odpadových nádob podľa počtu členov v rodine. Napr. pre 1 až 4 člennú rodinu je určená
jedna 110 l odpadová nádoba.
Poslanec Litresics: ďalej mal pripomienku, že roky sa hovorí, že tí čo zaplatia za odvoz smetí
budú mať nálepky na odpadových nádobách a stále to nie je. Tak by sa zabezpečilo, že smeti
by sa odviezli len pre tých, ktorí majú na odpadových nádobách nálepky.
Starostka: uviedla, že na budúci rok sa už budú dávať nálepky pre tých, ktorí uhradia odvoz
smetí.
Poslanec Szitás: spýtal sa, či sa zmení otvárací čas zberného dvora, či bude zberný dvor
otvorený v sobotu. Uviedol, že mnohí nemajú šancu odovzdať odpad do zberného dvora
nakoľko celý týždeň chodia domov zo zamestnania neskoro a v sobotu je zberný dvor
zatvorený. Mnohí by privítali ak by bol zberný dvor otvorený aj v sobotu.
Starostka: uviedla, že obec nemá na to financie, aby zaplatila človeka, ktorý by bol v sobotu
na zbernom dvore. To by ďalej zvyšovalo náklady obce na nakladanie s odpadmi, čo by sa
opäť odrazilo vo výške poplatku za TKO a DSO, čo by zaťažilo všetkých. Je to vec
organizácie a dohody, lebo či už v neskorších popoludňajších alebo večerných hodinách,
alebo v sobotu obec vie zabezpečiť uloženie odpadu na zbernom dvore. Skôr niektorým vadí,
že zamestnanci obce kontrolujú a evidujú množstvo a druh odpadu privážajúceho na zberný
dvor.
Starostka napokon dala hlasovať o prijatí návrhu predloženého, prerokovaného návrhu VZN
o odpadoch.

Hlasovanie:
Otázka: Kto je za prijatie predloženého, prerokovaného Návrhu VZN č. 2/2015 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Báč ?
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predložený, prerokovaný Návrh VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Báč.

K bodu programu č. 5 – Dodatok č. 1 k VZN 1/2012 o miestnych daniach a

miestnom poplatku – schválenie
Starostka uviedla, že nový zákon o odpadoch zároveň novelizuje zákon NR SR č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Zmena sa týka sadzby poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Do ods.1, § 71 sa dopĺňa nové písmeno c). Text a význam sa týka sadzby poplatku za
množstvový zber stavebných odpadov, ktorý ustanovil nový zákon o odpadoch.
V súvislosti so zmenou v zákone o odpadoch je potrebné zmeniť aj aktuálne VZN
o miestnom poplatku od 01.01.2016. A to v dvoch oblastiach:
1. V súvislosti so zmenou nákladov, ktoré si obce môžu do poplatku započítať.
2. V súvislosti s množstvovým zberom drobných stavebných odpadov.
Za triedený zber obalov a neobalových výrobkov obec nebude platiť nič, resp. taký je cieľ
a predpoklad, hoci zákon pozná aj ustanovenia, kedy si za zle vytriedený odpad bude aj
naďalej platiť obec. Aj toto nám robí problémy pri zabezpečení človeka na sobotu do
zberného dvora, musí to byť zodpovedný človek a treba ho za to aj zaplatiť. Náklady za
triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov budú uhrádzať Organizácie
zodpovednosti výrobcov. Čiže to už nebudú náklady obce, iba ak bude zle vytriedený odpad.
Ďalší problém je zber, váženie ako i vypočítanie sadzby za množstvový zber 1 kg DSO.
Samozrejme sa zmenil miestny poplatok aj za komunálny odpad podľa ročných nákladov za
zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu.
Starostka uviedla, že poslanci k návrhu tohto VZN dostali ňou vypracovanú Dôvodovú
správu (Príloha č.2) k návrhu VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Báč, ktorý vlastne predstavuje prvý dodatok k VZN č. 1/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Báč.
Starostka poznamenala, že aj toto Všeobecne záväzné nariadenie (Príloha č. 3) bude
prijaté obvyklým spôsobom. To znamená, že bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce najmenej 15 dní – dňa 20.11.2015. Poslancom bol aj návrh tohto VZN
takisto doručený. Čiže bolo umožnené poslancom a verejnosti ho pripomienkovať buď
písomnou formou alebo ústne do 3 dní pred zasadnutím OZ, aby ich poslanci mali k dispozícii
ešte pred zasadnutím OZ. Nikto ani z poslancov a ani zo strany občanov neodovzdal na
obecný úrad žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.
Chce sa niekto ešte vyjadriť k tomuto návrhu ?
Poslanec Litresics: chcel vedieť, prečo právnická osoba má sadzbu za 1 liter komunálneho
odpadu 0,01607 Eur a fyzická osoba má za 1 liter 0,05480 Eur. Prečo fyzická osoba platí za 1
liter komunálneho odpadu viac ako právnická.
Starostka: uviedla, že to tak nie je. Právnická osoba má množstvový zber, kde je určená
sadzba za 1 liter komunálneho odpadu a fyzická osoba má zber na osobu, čiže sadzba nie je za
1 liter komunálneho odpadu ale sadzba je za 1 osobu za deň podľa nákladov obce za rok na 1
osobu.
Starostka napokon dala hlasovať o prijatí návrhu predloženého, prerokovaného návrhu VZN
č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báč.

Hlasovanie:
Otázka: Kto je za prijatie predloženého, prerokovaného návrhu VZN č. 3/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báč (dodatok č. 1 k VZN 1/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku) ?
Prítomní: 4
z toho
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predložený, prerokovaný Návrh VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Báč bez pripomienok a bez pozmeňujúcich návrhov.
K bodu programu č. 6 – Schválenie preklenovacieho úveru na zabezpečenie

financovania
projektu
„Obnova
verejného
osvetlenia v obci Báč“ - v režime refundácie
Starostka uviedla, že na základe uznesenia zo zasadnutia OZ v júli 2015 sa schválilo
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR MH
SR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Báč“, realizovaný obcou
Báč, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zároveň
zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie a spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci. Projekt „Obnova verejného osvetlenia v obci Báč“ je
fyzicky zrealizovaný, v obci máme obnovené a zmodernizované verejné osvetlenie. Výdavky
na projekt celkom predložené ministerstvu v rámci žiadosti o NFP činili 150 692,21 €.
Ministerstvo schválilo oprávnené výdavky projektu vo výške 118 715, 58 €, z toho suma
schváleného NFP percentuálne 95 % činí 112 779,80 € a spolufinancovanie obcou vo výške
povinných 5 % činí 5 935,78 €. Celkové výdavky na projekt (oprávnené - 118 715,58 +
neoprávnené – 31 976,63 = 150 692,21) po ukončení verejného obstarávania na výber
zhotoviteľa klesli na vysúťažených 127 721,76 €. Z čoho 112 779,80 € t.j. 95 % z celkových
oprávnených nákladov získame formou nenávratného finančného príspevku od štátu, 5,00 %
z celkových oprávnených výdavkov ako povinnú spoluúčasť vo výške 5 935,78 € musíme
zaplatiť z vlastných zdrojov, a takisto z vlastných zdrojov musíme zaplatiť neoprávnené
výdavky vo výške rozdielu medzi celkovými nákladmi projektu ( oprávnené + neoprávnené)
– oprávnené náklady = 127 721,76 – 118 715,58 = 9006,18 €. Doteraz sme zaplatili
z vlastných zdrojov 9006.18 € = 4236,18 + 4770,00 (zhotoviteľovi ELVEA Holding a.s. =
4236,18 €, LM+JM s.r.o. za Svetlotechnickú štúdiu 2 244,00 € a za Svetlotechnické merania
2 526,00 € = 4770,00 €). Ostáva nám zaplatiť z úverových zdrojov oprávnené náklady vo
výške 118 715,58 €, t.j. NFP 95 % = z oprávnených nákladov : 112 951,76 €, a 5 %
z oprávnených nákladov z vlastných úverových zdrojov: 5 935,78 €.

Pretože projekt modernizácie verejného osvetlenia treba aj s finančným vysporiadaním
uskutočniť do konca tohto roka, obec musí uhradiť dodávateľské faktúry v režime refundácie.
To znamená obec uhradí dodávateľovi v tomto roku z vlastných prostriedkov (alebo
úverových) a až v budúcom roku budeme mať preplatené faktúry riadiacim orgánom. A práve
preto musíme preklenutie tohto časového nesúladu riešiť formou úveru v celkovej výške
118 715,58 €. Pôjde svojou podstatou o 2 úvery: krátkodobého prevádzkového úveru vo
výške 112 779,80 EUR a investičného úveru vo výške 5 935,78 EUR. Na obidva úvery nám
najvýhodnejšiu ponuku poskytla Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B.
Po tomto uvedení starostka dala hlasovať o prijatí horeuvedeného úveru, resp. úverov.
Hlasovanie:
Otázka:
Kto je za podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení a príslušných ustanovení Štatútu obce Báč - § 15, ods. 2, písm. b) zo dňa 24.08.2011:
1. prijatie krátkodobého prevádzkového úveru vo výške 112 779,80 EUR poskytnutého
zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99
Bratislava, IČO: 00682420, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B za podmienok dojednaných v príslušnej Úverovej zmluve
a to na účel predfinancovania 95% oprávnených nákladov projektu Obnova verejného
osvetlenia v obci Báč v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP s MH SR zo dňa 20.10.2015 so
splatnosťou do 30.09.2016 a zároveň schvaľuje zabezpečenie úveru vlastnou
blankozmenkou obce a záložným právom k pohľadávke z dotačného účtu vedeného v
Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,
IČO: 00682420 ako i ostatnými podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecných podmienok
príslušného úveru dojednanými v príslušnej Úverovej zmluve medzi Obcou Báč
v zastúpení starostkou obce a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B
a zároveň
2. Za prijatie investičného úveru vo výške 5 935,78 EUR poskytnutého zo strany
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,
IČO: 00682420, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3010/B za podmienok dojednaných v príslušnej Úverovej zmluve a to na krytie
vlastných zdrojov obce vo výške 5% oprávnených nákladov projektu Obnova verejného
osvetlenia v obci Báč v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP s MH SR zo dňa 20.10.2015, s
dobou splatnosti 2 roky, pričom úver bude splácaný pravidelnými mesačnými splátkami a
zároveň schvaľuje zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou obce ako i ostatnými
podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecných podmienok príslušného úveru dojednanými
v príslušnej Úverovej zmluve medzi Obcou Báč v zastúpení starostkou obce a
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99
Bratislava, IČO: 00682420, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B.
Prítomní: 4
z toho
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a príslušných ustanovení Štatútu obce Báč - § 15, ods. 2, písm. b) zo dňa
24.08.2011:
1) prijatie krátkodobého prevádzkového úveru vo výške 112 779,80 EUR poskytnutého zo
strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99
Bratislava, IČO: 00682420, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B za podmienok dojednaných v príslušnej Úverovej zmluve
a to na účel predfinancovania 95% oprávnených nákladov projektu Obnova verejného
osvetlenia v obci Báč v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP s MH SR zo dňa 20.10.2015 so
splatnosťou do 30.09.2016 a zároveň schvaľuje zabezpečenie úveru vlastnou
blankozmenkou obce a záložným právom k pohľadávke z dotačného účtu vedeného v
Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,
IČO: 00682420 ako i ostatnými podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecných podmienok
príslušného úveru dojednanými v príslušnej Úverovej zmluve medzi Obcou Báč
v zastúpení starostkou obce a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B.
2) prijatie investičného úveru vo výške 5 935,78 EUR poskytnutého zo strany Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00682420, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3010/B za podmienok dojednaných v príslušnej Úverovej zmluve a to na krytie
vlastných zdrojov obce vo výške 5% oprávnených nákladov projektu Obnova verejného
osvetlenia v obci Báč v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP s MH SR zo dňa 20.10.2015, s
dobou splatnosti 2 roky, pričom úver bude splácaný pravidelnými mesačnými splátkami a
zároveň schvaľuje zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou obce ako i ostatnými
podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecných podmienok príslušného úveru dojednanými v
príslušnej Úverovej zmluve medzi Obcou Báč v zastúpení starostkou obce a Slovenskou
záručnou a rozvojovou bankou, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00682420, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3010/B.
K bodu programu č. 7 - Žiadosti občanov a organizácií
V úvode tohto bodu rokovania starostka uviedla, že Ing. Štefan Kotrus z Úradu Trnavského
samosprávneho kraja, sekcie regionálneho rozvoja, odboru podpory podnikania a cestovného
ruchu, ktorý pôsobí aj ako regionálny cyklokoordinátor ponúkol obci možnosť vstupu do
Klastra cestovného ruchu – Západné Slovensko. Starostka poskytla k nahliadnutiu podklady
pre prezentáciu vstupu do tohto združenia, podľa ktorej sa poslanci mohli oboznámiť
s aktivitami Klastra. Klaster cestovného ruchu – Západné Slovensko so sídlom v Trnave má
plniť úlohu partnerskej inštitúcie pre rozvoj cestovného ruchu. Sídlo združenia: Starohájska
10, 917 01 Trnava.
KCR je organizácia, ktorá aktivizuje rozvoj cestovného ruchu regiónu na báze princípu
partnerstva. Predstavuje koncentrované zoskupenia nezávislých, regionálne prepojených
firiem a pridružených inštitúcii s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti.
Právnou formou KCR je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb, založené podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Je to nezávislá, nepolitická inštitúcia a vystupuje nezávisle voči štátnym orgánom, orgánom
samosprávy obcí, miest a vyšších
územných celkov, zamestnávateľom, odborovým
organizáciám, politickým stranám a hnutiam a ďalším subjektom spoločenského systému.
Predmetom činnosti KCR je:
a) aktívne zastupovať záujmy KCR a jeho členov,
b) aktívne zastupovať záujmy regiónu v oblasti cestovného ruchu,
c) podporovať rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vytvárania podmienok
podnikania v oblasti cestovného ruchu (CR) v regióne,
d) realizovať marketingové a PR aktivity podporujúce činnosť KCR a rozvoj CR
v regióne,
e) poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v CR, ostatným podnikateľom a záujemcom
o podnikanie v CR,
f) organizovať kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj CR,
g) organizovať exkurzie, účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach propagačného
charakteru,
h) spolupracovať s inými združeniami, inštitúciami a podnikateľskými subjektmi,
pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu,
i) realizovať aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k cestovnému
ruchu,
j) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych predpisov v oblasti cestovného ruchu,
k) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych plánov a stratégií rozvoja v rámci
cestovného ruchu,
l) zabezpečovať ďalšie úlohy, ktoré napĺňajú poslanie KCR.
V rámci aktivít Klastra cestovného ruchu (KCR) je zadefinovaných 5 nosných tém:
- Cyklo
- Gastronómia a ubytovanie
- Využívanie vodných plôch a všetkého čo s vodou súvisí (od prameňov až po vodné diela)
- Sakrálna tematika
- Zážitková turistika (adrenalínové športy – pre každého je adrenalín niečo iné, pre niekoho
jazda na koni, pre iného zoskok z padáka, pre niekoho golf...)
Cieľom Klastra cestovného ruchu je zabezpečiť pohyb návštevníkov nielen spoza hraníc ale
zamerať sa aj na turistov domácich. Nielen návštevníka „prilákať“ do územia, ale hlavne
snaha o jeho udržanie v danej lokalite, z toho titulu je veľmi dôležité všetkých týchto 5 tém
spoločne prepájať.
Členské na 1 rok by predstavovalo 1 000,00 Eur.
Starostka v tejto súvislosti tiež prezentovala podklady k projektu Sacra Velo, ktoré KCR tento
rok pripravil. S projektom súvisí aj plánované cyklocentrum, ktoré sa bude v rámci projektu
Sacra Velo budovať, a KCR rozhodlo osadiť ho v blízkosti obecného úradu v Báči po
prehodnotení výhod a nevýhod voči osadeniu v areáli pútnického miesta. O možnostiach
osadeniacyklocentrapredstavitelia KCR a Úradu Trnavského samosprávneho kraja, sekcie
regionálneho rozvoja viedli rokovania s predstaviteľmi cirkvi aj obce, resp. so starostkou
obce.
Po tomto uvedení starostka dala hlasovať o vstupe do Klastra cestovného ruchu Západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava a zároveň za vyjadrenie
súhlasu so stanovami združenia aj v zmysle všetkých jej dodatkov, a takisto o jej poverení na
právne úkony spojené so vstupom do Klastra cestovného ruchu - Západné Slovensko.

Hlasovanie:
Otázka: Kto je za vstup Obce Báč do Klastra cestovného ruchu - Západné Slovensko, so
sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava a zároveň tým vyjadruje súhlas so stanovami
združenia aj v zmysle všetkých jej dodatkov, ako i za poverenie starostky obce na právne
úkony spojené so vstupom do Klastra cestovného ruchu - Západné Slovensko ?
Prítomní: 4
z toho
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje vstup Obce Báč do Klastra cestovného ruchu - Západné Slovensko, so sídlom
Starohájska 10, 917 01 Trnava v budúcom roku 2016 a zároveň súhlasí so stanovami
združenia vrátane všetkých jej doterajších dodatkov.
Návrh uznesenia:
OZ poveruje starostku obce na právne úkony spojené so vstupom do Klastra cestovného
ruchu - Západné Slovensko.
K bodu programu č. 8 – Diskusia – rôzne

Programový rozpočet obce na rok 2016, 2017, 2018
Starostka informovala poslancov OZ s prípravami programového rozpočtu obce Báč na rok
2016, 2017, 2018, ktorý ešte je v štádiu rozpracovania.
Z uvedeného dôvodu obec Báč musí vstúpiť do nového kalendárneho a hospodárskeho roka
s rozpočtovým provizóriom, to znamená, že kým nebude schválený programový rozpočet na
rok 2016, 2017, 2018 obec musí každý mesiac hospodáriť s 1/12 – nou tohtoročného
rozpočtu.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu starostky o dôvodoch vstupu obce Báč do nového kalendárneho
a hospodárskeho roka s rozpočtovým provizóriom.
K bodu programu č. 9 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Neboli žiadne.
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, poďakovala poslancom a kontrolórovi obce za
spoluprácu pri rozvoji obce a popriala všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov
a štastlivý Nový rok 2016 a zasadnutie zastupiteľstva tým ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.
Zapisovateľ:

Mgr. František Kováč

Overovatelia:

Ildikó Duduczová
Karolína Luzsicová

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

