U Z N E S E N I E č. 4/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
18.05.2011
__________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa zápisnice: Mária Albertová
2. určenie overovateľov zápisnice: Dávid Grácz a Róbert Szitás
3. správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2011

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

C. schvaľuje
1) program rokovania s dvomi doplňujúcimi bodmi v nasledovnom poradí:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2011
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011, 2012 a 2013
6. Prerokovanie a schválenie udelenia povolenia na výkon podnikateľskej činnosti hlavného
kontrolóra obce
7. Prerokovanie § 11 odsek 4d zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
9. Prerokovanie výšky finančného príspevku na Deň deti
10. Diskusia – rôzne
11. Stanovenie termínu nasledujúceho zasadnutia OZ
12. Návrh uznesenia
13. Záver
2) návrh rozpočtu na rok 2011 s nasledovnými úpravami:
a/ Z rozpočtovej položky Cirkevné slávnosti 500,- € predisponovať na kultúrne podujatia –
služby, čím uvedená položka zo sumy 1000,- € narástla na sumu 1500,- €.
b/ Z rozpočtovej položky Peňažný príspevok na údržbu kostola z navrhovanej sumy 1000,. €
500,- € predisponovať do rozpočtovej položky verejnej správy Údržba budov, priestorov a
objektov 500,- €, čím uvedená položka zo sumy 500,- € narástla na sumu 1000,- € a do

rozpočtovej položky materskej školy MŠ Údržba budov, priestorov a objektov 500,- €, čím
uvedená položka zo sumy 600,- € narástla na sumu 1100,- €
3) povolenie na výkon podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce
4) výšku príspevku na Deň detí v sume 300,- €
5) Pracovný plán hlavného kontrolóra
6) Hlavný kontrolór podá informácie o plnení úloh na nasledujúcom OZ
7) termín budúceho zasadnutia OZ na 15.júna 2011 o 18,30 hod.
8) navrhnuté uznesenia jednohlasne

D. odročuje
1) prerokovanie § 11 odsek 4d zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov - bude
riešený vo všeobecne záväznom nariadení

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

