UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Báč, ktoré sa konalo dňa 10.12.2018
__________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. František Kováč
určenie overovateľov zápisnice: Ing. Alexander Lengyel, Karolína Luzsicová
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Báč
vystúpenie novozvolenej starostky
vystúpenie novozvoleného poslanca Ing. Ladislava Tótha
oboznámenie starostky s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu poslankyňu
Karolínu Luzsicovú
7. správu starostky o určení platu starostu obce
8. pripomienky a dotazy poslancov obecného zastupiteľstva a občanov v bode 15. programu
rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Mgr. Helena Vonyiková zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
1. Annamária Farkas Méry
2. Ing. Alexander Lengyel
3. Karolína Luzsicová
4. Oskar Tési
5. Ing. Ladislav Tóth
3. zasadnutie je uznášaniaschopné

C. s ch v a ľ u j e
1. zmenu navrhovaného programu rokovania a jeho doplnenie o body:
- vystúpenie novozvolených poslancov,
- diskusia
2. navrhovaný program rokovania vrátane jeho zmeny o vyššie navrhnuté body:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi
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4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Vystúpenie novozvolených poslancov
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
10. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
11. Zriadenie obecnej rady a odborných komisií OZ, voľba jej členov, príp. predsedov
12. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba jej členov
13. Určenie platu starostu obce
14. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
15. Diskusia
16. Záver
4. a) zriadenie komisie školstva a kultúry a komisiu výstavby a rozvoja obce,
b) predsedu komisie školstva a kultúry Annamáriu Farkas Méry a členov Karolínu
Luzsicovú a Ing. Ladislava Tótha,
c) predsedu komisie výstavby a rozvoja obce Ing Ladislava Tótha a členov Oskára Tésiho
a Ing. Alexandra Lengyela,
5. zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu,
6. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Alexandra Lengyela a členov všetkých ostatných poslancov obecného zastupiteľstva,
7. plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Báči na kalendárny rok 2019.

F. p o v e r u j e
poveruje poslanca Ing. Alexandra Lengyela na oprávnenie zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

G. určuje
plat starostu obce Báč v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške minimálneho platu
(zvýšenie 0 %) v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1.1.2019.
Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce
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