ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Báč,
konaného dňa 11.12.2014 o 18,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho
domu Báč.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Predseda miestnej volebnej komisie: Katarína Játziková
Novozvolení poslanci: Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Robert
Szitás, Oskár Tési
Odstupujúci poslanci: Marta Benovičová, Ladislav Litresics, Robert Szitás
Neprítomní:
Odstupujúci poslanci: Mária Albertová, RNDr. Zuzana Ferenecová, Dávid Grácz, Jozef
Lengyel
Hlavný kontrolór obce: Bc. Albert Balázs
Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený 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
8. Voľba odborných komisií
9. Schválenie platu starostu obce
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver

K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báči bolo zahájené hymnou Slovenskej
republiky.
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Báč viedla starostka obce. Privítala
všetkých prítomných.
Uviedla, že úlohou ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je najmä utvoriť
podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a sľubu novozvolených
poslancov, na voľbu odborných komisií.
Starostka oboznámila prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia a uviedla, že sa
tento program bude schvaľovať až po zložení sľubu poslancov.
K bodu programu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určení boli: za zapisovateľa – Mgr. František Kováč
za overovateľov zápisnice – Karolína Luzsicová, Oskár Tési
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ: Mgr. Františka Kováča
a overovateľov zápisnice: Karolíny Luzsicovej, Oskára Tésiho.
K bodu programu č. 3 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy

obce
a odovzdanie
osvedčení
o zvolení
novozvolenému
starostovi
a poslancom
novozvoleného zastupiteľstva
Starostka obce vyzvala predsedkyňu miestnej volebnej komisie pani Katarínu Játzikovú, aby
podala prítomným informáciu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb
starostu.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Katarína Játziková podala prítomným
informáciu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu. (Príloha č. 1)
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Báč.
K bodu programu č. 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Nasledoval akt zloženia sľubu novozvoleného starostu obce. Starostka vyzvala prítomných ,
aby povstali. Sľub skladala starostka takým spôsobom, že po prečítaní textu sľubu, ktorý
prečítala Karolína Luzsicová a ktorý znel: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia“ (Príloha č. 2), povedala slovo sľubujem, podpísala sa pod text sľubu napísaného
na osobitnom liste (Príloha č. 3) a následne jej predsedkyňa miestnej volebnej komisie
zagratulovala a odovzdala osvedčenie o zvolení za starostku obce Báč.

Návrh uznesenia:
OZ konštatuje, že novozvolená starostka obce Mgr. Helena Vonyiková zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
K bodu programu č. 5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného

zastupiteľstva
Starostka vyzvala prítomných , aby povstali. Novozvolená starostka prečítala znenie sľubu
poslanca, ktorý znel: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia“ Príloha č. 4). Poslanci skladali sľub slovom sľubujem a podpisom pod text
sľubu napísaný na osobitnom liste, pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom
poradí (Príloha č. 5). Starostka a predsedkyňa miestnej volebnej komisie im zagratulovali
a zároveň predsedkyňa miestnej volebnej komisie im odovzdala osvedčenia o zvolení za
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Báč.
Návrh uznesenia:
OZ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
1. Ildikó Duduczová
2. Ladislav Litresics
3. Karolína Luzsicová
4. Robert Szitás
5. Oskár Tési
K bodu programu č. 6 – Vystúpenie novozvolenej starostky
Po zložení sľubu poslancov novozvolená starostka predniesla príhovor. Starostka obce Helena
Vonyiková vo svojom príhovore poďakovala aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva
voličom za prejavenú dôveru a zároveň ich ubezpečila o tom, že ich dôveru nesklamú.
Uviedla, že najvyšším ocenením zo strany občanov je opätovne prejavená dôvera, ktorú
dostala ona ako starostka a dvaja poslanci. To svedčí o tom, že občania vidia, že chcú slúžiť
rovnako všetkým obyvateľom obce, a preto mandát, ktorý dostali je silný a o to viac
zaväzujúci. Zaväzujúci k zodpovednosti, obetavej práci, k výsledkom.
Ďalej uviedla, že pri určovaní cieľov jej volebného programu zohralo veľkú úlohu úsilie
o zveľaďovanie a udržanie majetku obce a jeho zhodnocovanie tak, aby slúžilo všetkým
obyvateľom obce. Tento cieľ sleduje aj investičný zámer odstupujúceho obecného
zastupiteľstva revitalizáciou areálu a budovy bývalej STS vytvoriť z toho areálu „Perlu obce
Báč“, ktorá bude slúžiť všetkým jej obyvateľom, či ako forma sebarealizácie alebo ako
užívateľom služieb občianskej vybavenosti .
Starostka ďalej uviedla, že všetci nesú zodpovednosť za rozvoj obce Báč. Podľa starej
múdrosti v jednote je sila a kľúčom k úspechu je spolupráca. Ďalej uviedla, že ju napĺňa
radosťou a pokorou skutočnosť, že nad osobnými hádkami, ktoré nedávno trápili obec
zvíťazila láska, láska k rodnej obci, zodpovednosť, vzájomná úcta a rešpektovanie jeden
druhého, kompromisy a tolerancia. Poďakovala sa všetkým, ktorí pochopili, že v záujme

úspešného rozvoja rodnej obce sa musia zjednotiť, komunikovať, rešpektovať práva toho
druhého, lebo iba tak sa dosiahne jej šťastná budúcnosť a rozkvet.
Starostka sa v ďalšom prihovorila k odstupujúcemu obecnému zastupiteľstvu. Uviedla, že sa
jej s nimi ťažko lúči, budú jej chýbať. Bolo jej veľmi dobré s nimi spolupracovať. Priniesli
veľa zodpovedných rozhodnutí v záujme toho, aby lepšie, účinnejšie vedeli slúžiť obci, vo
svetle verejného záujmu riadili svoje rozhodnutia. Teraz keď tu stoja a bilancujú, tak reálnymi
skutkami vedia poukázať na výsledky ich spoločnej práce. Za to sa im zo srdca poďakovala.
Poďakovala sa im aj za ich doterajšiu činnosť, za dobré úmysly a v záujme ďalšieho rozvoja
obce očakáva ich podporu a spoluprácu. Zaželala im veľa úspechov v ďalšom živote.
Na záver svojho príhovoru sa starostka poďakovala všetkým za pozornosť.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky.
Následne skonštatovala, že novozvolení poslanci sú všetci prítomní a zasadnutie je uznášania
schopné.
Návrh uznesenia:
OZ konštatuje, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Starostka zároveň dala hlasovať za navrhnutý program rokovania, spýtala sa poslancov či
chce niekto rozšíriť navrhnutý program rokovania, nakoľko sa nikto neprihlásil dala hlasovať
za predložený návrh programu.
Otázka: Kto je za navrhnutý program rokovania?
Hlasovanie:
Prítomní: 5 (Ildikó Duduczová, Ladislav Litresics, Karolína Luzsicová, Robert Szitás, Oskár
Tési)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje program rokovania bez doplňujúcich bodov.
K bodu programu č. 7 – 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
Starostka uviedla, že sa to uplatňuje v tom prípade ak starosta alebo jeho zástupca nie je
prítomný, alebo odmietne viesť zasadnutie.
Starostka navrhla poveriť poslanca obecného zastupiteľstva Oskára Tésiho.
Následne dala hlasovať.
Otázka: Kto je za poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Oskára Tésiho, ktorý bude
oprávnený 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?

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Oskár Tési)
Návrh uznesenia:
OZ poveruje poslanca obecného zastupiteľstva Oskára Tésiho, ktorý bude oprávnený 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.
K bodu programu č. 8 – Voľba odborných komisií
Starostka uviedla, že po vzájomnej dohode navrhuje zriadiť
vyplýva zo zákona a to: komisiu na ochranu verejného záujmu.

komisiu, ktorej zriadenie

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schválilo zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Starostka za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu navrhla Idikó Duduczovú.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ildikó Duduczová)
Návrh uznesenia:
OZ schválilo za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Idikó Duduczovú.
Za člena komisie na ochranu verejného záujmu starostka navrhla Roberta Szitása.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Robert Szitás)
Návrh uznesenia:
OZ schválilo za člena komisie na ochranu verejného záujmu: Roberta Szitása.
Za ďalšieho člena komisie na ochranu verejného záujmu starostka navrhla Karolínu
Luzsiovú.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Karolína Luzsicová)
Návrh uznesenia:
OZ schválilo za člena komisie na ochranu verejného záujmu: Karolínu Luzsicovú.
K bodu programu č. 9 – Schválenie platu starostu obce
Platové podmienky starostov a primátorov upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom
hospodárstve podľa oznámenia ŠÚ SR č. 12510-0500/2014 z 5.3.2014 v roku 2013
dosiahla sumu 824,- €.
V zmysle § 4 ods. 1 cit. zákona podľa počtu obyvateľov obce Báč koeficient pre výpočet
platu starostu predstavuje 1,65.
Podľa § 4 ods. 2 cit. zákona plat starostu (primátora) nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §
3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Na základe § 4 ods. 4 cit. zákona obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne
prerokuje. Na základe tohto ustanovenia obecné zastupiteľstvo každoročne upraví plat
starostu k 1. januáru po zverejnení oznámenia Štatistického úradu SR o výške priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.
Nakoľko tzv. minimálny plat podľa § 3 ods.1 vyplýva zo zákona a obecné zastupiteľstvo
rozhoduje iba o jeho zvýšení a nakoľko starostka vzhľadom na finančné zdroje obce, si
neželá jeho zvýšenie, obecné zastupiteľstvo plat starostky iba prerokuje, ale neschvaľuje, lebo
nemá čo schvaľovať, lebo sa jej plat nebude zvyšovať nad minimálnu mzdu, ktorá jej vyplýva
zo zákona.
Týmto poslanci obecného zastupiteľstva splnili svoju povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona a to
na ustanovujúcej schôdzi prerokovať, resp. určiť plat starostu. Okrem toho zákon ukladá
povinnosť obecnému zastupiteľstvu plat starostky raz ročne prerokovať, nakoľko priemerná
mzda zamestnanca v národnom hospodárstve sa mení každý rok a v závislosti od jej výšky je
nevyhnutné meniť starostke aj minimálny plat v zmysle zákona.
Výpočet mesačného platu starostky:
mesačný plat starostky sa vypočíta nasledovne:
(824,- € x 1,65) + do 70%
priemerná mesačná mzda zamestnanca
v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok x koeficient + zvýšenie ( 0%)
824,- € x 1,65 = 1 359,60 € + 0%) = 1 359,60 €
Plat mesačne 1 360,00 €

Návrh uznesenia:
OZ po prerokovaní predmetného bodu programu u r č u j e plat starostu obce Báč v rozsahu
plného úväzku mesačne vo výške 1 360,00 € t.j. 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 1.1.2015

K bodu programu č. 10 – Diskusia
Starostka v tomto bode programu otvorila diskusiu. Dala priestor poslancom obecného
zastupiteľstva a prítomným občanom aby sa prihlásili do diskusie. Nikto z prítomných sa do
diskusie neprihlásil.
K bodu programu č. 11 – Návrh uznesenia
Starostka požiadala zapisovateľa p. Mgr. Františka Kováča aby prečítal text návrhu uznesenia.
Následne dala hlasovať o návrhu uznesenia.
Otázka: Kto je za to, aby z dnešného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
boli prijaté tieto uznesenia?
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka skonštatovala, že poslanci obecného zastupiteľstva prijali návrh uznesenia.
K bodu programu č. 12 – Záver
Po prerokovaní bodov programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka
poďakovala prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.
Zapisovateľ:

Mgr. František Kováč

Overovatelia:

Karolína Luzsicová
Oskár Tési

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

