ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, zvolaného poslancami : Marta Benovičová,
Jozef Lengyel, Mária Albertová, Róbert Szitás, RNDr. Zuzana Ferenecová, Ján Csibri,
konaného dňa 17.02.2011 o 14,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, Ján Csibri, RNDr. Zuzana Ferenecová,
Jozef Lengyel,
Neprítomní /ospravedlnení/: Dávid Grácz (služobná cesta), Robert Szitás (služobná cesta)

Návrh programu zasadnutia, predložený zvolávateľmi mimoriadneho zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh termínu výberového konania a voľby hlavného kontrolóra
4. Určenie rozsahu vykonávania zmien starostu v rozpočte obce
5. Diskusia - rôzne
6. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Báč zvolané poslancami OZ (viď hore) viedla
starostka obce. Privítala prítomných, skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku zápisnice určila – Valériu
Sakovú, za overovateľov zápisnice - Martu Benovičovú a Máriu Albertovú. Oboznámila
prítomných s navrhnutým programom zasadnutia (viď hore) a požiadala poslancov, aby
predložili svoje pozmeňovacie návrhy, doplnky k navrhnutému programu ak také majú alebo
či môže dať odhlasovať program tak, ako bol predložený ( starostka tu poznamenala, že
nerozumie 4 bodu návrhu programu).
Poslanec Jozef Lengyel požiadal o doplnenie programu o body, ktoré následne prečítal
(doslovný prepis návrhu p. poslanca Lengyela na doplnenie programu rokovania OZ):
1. Navrhujeme určiť deň konania voľby hlavného kontrolóra, určenie rozsahu jeho
funkcie a pracovného úväzku.
2. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce, aby obecné zastupiteľstvo sa konalo
minimálne raz za mesiac a najskôr o 18,00 hodine (nie ako dnes o 14,00 hodine)
3. Navrhujem prijať uznesenie o kontrole správnosti zápisnice na konci zasadnutia,
aby zápisnica na konci každého zasadnutia bola prečítaná, aby každý počul, čo
bolo napísané do zápisnice.
4. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce s ohľadom na ochranu osobných
údajov zverejniť na internetovej stránke obce všetky zmluvy uzavreté obcou od
01.01.2006 k dnešnému dňu v termíne do 28.02.2011 a postupne zverejňovať
všetky ďalšie uzatvárané zmluvy s obcou na internetovej stránke obce, vždy
najneskôr do 7 dní od ich uzavretia.

5. Ďalej ukladá starostke obce zverejniť aktuálny stav účtu obce na internetovej
stránke obce a na úradnej tabuli každý mesiac a to k poslednému mesiacu.
Všetky tieto materiály musia byť z verejnosti prístupné v papierovej forme na
OcÚ v úradných hodinách. O zverejnení treba informovať občanov krátkou
správou na úradnej tabuli obce.
6. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce zverejňovať zvukový záznam
z rokovaní OZ na internetovej stránke obce v komprimovanom formáte napr.:
NP3 najneskôr do 3 dni od skončenia rokovania a zverejniť všetky existujúce
zvukové záznamy z rokovania OZ, počnúc rokovaním zo dňa ... zajtra, aj dnešný
deň na internetovej stránke obce.
Ďalej pán poslanec Lengyel poznamenal, že k tomu bodu, čo starostka pred
chvíľou spomenula , že mu nerozumie, to znamená že chceme aktualizovať VZN
obce.
Po prečítaní požiadal o hlasovanie o týchto bodoch.
Starostka: - nie je problém prerokovať navrhnuté body, ale poznamenáva, že toto
zasadnutie bolo zvolané poslancami s konkrétnym návrhom programu a jej ďalšie
rozšírenie v takom rozsahu ako navrhuje p. Lengyel, by mohlo viesť
k nekvalifikovaným rozhodnutiam (uzneseniam) z toho dôvodu, že ani starostka ani
poslanci sa naň nemohli kvalifikovane pripraviť, a preto ona nemôže brať
zodpovednosť za to, že prijaté uznesenia budú v súlade so zákonom. Navrhuje, aby
navrhované body boli prerokované na nasledujúcom zasadnutí OZ, ktoré je plánované
na 28.02.2011 alebo v inom termíne, aby sa naň mohli pripraviť.
Poslanec Lengyel: navrhuje aby o tom rozhodli poslanci.
Poslankyňa Ferenecová: - navrhuje dať do uznesenia aktualizáciu VZN obce, určiť
deň konania voľby hlavného kontrolóra, určenie rozsahu jeho funkcie a pracovného
úväzku, toto prerokovať v rámci bodu 3, kontrolu zápisníc možno dať do uznesenia,
to bolo aj doteraz, ostatné návrhy bodov môžu ísť do uznesenia, to o čom treba
hovoriť je to, ako treba zverejňovať zmluvy a zvukové záznamy, či ich prerokujeme
teraz, alebo preložíme na nasledujúcu schôdzu.
Poslanec Lengyel: občania majú právo na tieto informácie.
Starostka: navrhuje, aby pán poslanec Lengyel jednotlivo prečítal navrhované body
a po každom bode dá starostka hlasovať o tom, či ho zaradiť do dnešného programu
rokovania alebo nie.
Poslanec Lengyel:
1. Žiadam, aby boli aktualizované VZN obce.
Otázka: Kto je za, aby dnešný program rokovania bol rozšírený o bod prednesený
poslanom Lengyelom ?

Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje rozšírenie pôvodného návrhu programu rokovania o bod Aktualizácia VZN
obce.

Poslanec Lengyel:
2. Navrhujem určiť deň konania voľby hlavného kontrolóra, rozsah jeho funkcie
a pracovného úväzku.
Starostka: tento bod je aj v pôvodnom návrhu programu.
Otázka: Kto je za, aby dnešný program rokovania bol rozšírený o bod prednesený
pánom Lengyelom ?

Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje rozšírenie pôvodného návrhu programu rokovania o bod určenie rozsahu
funkcie a pracovného úväzku hlavného kontrolóra ( v rámci bodu 3 pôvodného programu)

Poslanec Lengyel:
3. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce, aby obecné zastupiteľstvo sa
konalo minimálne raz za mesiac a najskôr o 18,00 hodine (nie ako dnes o 14,00
hodine)
Starostka: Zákon ukladá podľa potreby, minimálne raz za 3 mesiace.
Poslanec Lengyel: Chceme, aby sa konalo zasadnutie minimálne raz za mesiac, chceme
pracovať, nie štvrťročne robiť schôdze.
Otázka: Kto je za, aby dnešný program rokovania bol rozšírený o bod prednesený
pánom Lengyelom ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje rozšírenie pôvodného návrhu programu rokovania o bod Určenie termínu
a času zasadnutí OZ minimálne raz za mesiac, nie skôr ako o 18,00 hodine.

Poslanec Lengyel:
4. Kontrola správnosti
zápisnice na konci každého zasadnutia prečítať zápisnicu
a chcem, aby to čo teraz raz bolo už zverejnené na internetovej stránke obce, aby bolo
v uznesení, že nielen na konci zasadnutia bude prečítaná zápisnica, ale aj aby každá
jedna zápisnica bola zverejnená na internetovej stránke obce (ISO).
Starostka: to už na minulom zasadnutí bolo povedané, že budeme zverejňovať na ISO
zápisnice, aj to bolo zrealizované. Bude navrhovať schválenie písania zápisníc OZ
poslancami, aby sa predišlo pochybovaniam o ich hodnovernosti. Nech na každom zasadnutí
píše zápisnice iný poslanec.
Poslanec Lengyel: Tu ide o body, body vždy boli prečítané.
Poslankyňa Albertová: Do zápisnice treba písať najdôležitejšie veci.
Otázka: Kto je za, aby dnešný program rokovania bol rozšírený o bod prednesený
pánom Lengyelom ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje rozšírenie pôvodného návrhu programu rokovania o bod Kontrola
správnosti zápisnice na konci každého zasadnutia – prečítaním zápisnice a pravidelné
zverejňovanie každej zápisnice na internetovej stránke obce.

Pán Lengyel:
5. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce s ohľadom na ochranu osobných
údajov zverejniť na internetovej stránke obce všetky zmluvy uzavreté obcou od
1. januára 2006 k dnešnému dňu 17.02.2011 v termíne do 28.02.2011 a postupne
zverejňovať všetky ďalšie uzatvárané zmluvy s obcou na internetovej stránke
obce vždy najneskôr do 7 dní od ich uzavretia, ďalej ukladám starostovi obce
zverejniť aktuálny stav účtu obce na internetovej stránke obce a na úradnej
tabuli každý mesiac a to k poslednému mesiacu. Všetky tieto materiály musia
byť z verejnosti prístupné v papierovej forme na OcÚ v úradných hodinách.
O zverejnení treba informovať občanov krátkou správou na úradnej tabuli obce.

Otázka: Kto je za, aby dnešný program rokovania bol rozšírený o bod prečítaný
pánom Lengyelom ?

Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 1 /Lengyel/
Proti: 4
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ neschvaľuje rozšírenie dnešného programu rokovania o bod Zverejňovanie
všetkých zmlúv uzavretých obcou od 01.januára 2006 k dnešnému dňu 17.02.2011
v termíne do 28.02.2011 a postupné zverejňovanie všetkých ďalších uzatváraných
zmlúv s obcou na internetovej stránke obce vždy najneskôr do 7 dní od ich uzavretia,
zverejňovanie aktuálneho stavu účtu obce na internetovej stránke obce a na úradnej
tabuli každý mesiac a to k poslednému mesiacu. Všetky tieto materiály musia byť z
verejnosti prístupné v papierovej forme na OcÚ v úradných hodinách. O zverejnení
treba informovať občanov krátkou správou na úradnej tabuli obce.

Pán Lengyel:
6. Ukladám starostovi obce zverejňovať zvukový záznam z rokovaní OZ na
internetovej stránke obce v komprimovanom formáte napr.: NP3 najneskôr do 3
dni od skončenia rokovania a zverejniť všetky existujúce zvukové záznamy
z rokovania OZ, počnúc rokovaním zo dňa 17.02.2011 na internetovej stránke
obce.
Otázka: Kto je za, aby dnešný program rokovania bol rozšírený o bod prednesený
pánom Lengyelom ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 1 /Lengyel/
Proti: 0
Zdržal sa: 4

Návrh uznesenia:
OZ neschvaľuje rozšírenie dnešného programu rokovania o bod Zverejňovanie
zvukových záznamov z rokovaní OZ na internetovej stránke obce v komprimovanom
formáte napr.: NP3 najneskôr do 3 dni od skončenia rokovania a zverejňovanie
všetkých existujúcich zvukových záznamov z rokovaní OZ, počnúc rokovaním zo dňa
17.02.2011 na internetovej stránke obce.
.
Starostka napokon dala hlasovať o programe vcelku aj so schválenými rozšírenými bodmi
rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Na základe hlasovania sa do programu zasadnutia OZ zaradili štyri navrhované body za 4.
bodom pôvodného programu ( pôvodný bod č. 3 je rozšírený o návrh bodu č. 2 poslanca
Lengyela )

Doplnený program zasadnutia OZ je nasledovný :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh termínu konania voľby hlavného kontrolóra, a rozsah úväzku kontrolóra
4. Určenie rozsahu vykonávania zmien starostu v rozpočte obce
5. Aktualizovanie VZN obce Báč
6. Určenie termínu zasadnutí OZ
7. Kontrola správnosti zápisu zápisnice a jej zverejňovanie na webovej stránke obce
8. Diskusia - rôzne
9. Záver
Návrh uznesenia:
OZ schválilo program rokovania aj so 4 doplňujúcimi bodmi.

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určení v rámci bodu 1: zapisovateľka Valéria Saková a overovatelia zápisnice Marta
Benovičová a Mária Albertová.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Valériu Sakovú a overovateľov
zápisnice: Martu Benovičovú a Máriu Albertovú.

K bodu č. 3 – Návrh termínu konania voľby hlavného kontrolóra obce
a rozsah úväzku kontrolóra
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o ukončení funkcie kontrolóra obce k 31.12.2010,
dôvody nevyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali počas
posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho kontrolóra (nakoľko posledné dni bývalej
samosprávy splynuli s poslednými 60 dňami funkčného obdobia HK, považovala za správne,
aby nového kontrolóra volila nová samospráva). Starostka obce v mene obce vypísala
výberové konanie na hlavného kontrolóra obce, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce. Termín odovzdania prihlášok je určený na deň - 15.03.2011. Toto
vyhlásenie výberového konania nie je v súlade so zákonom (§18a, ods.2 Zákona 369/1990
Zb.) v tom, že nebolo uznesením vyhlásené obecným zastupiteľstvom. To je potrebné
napraviť na dnešnom rokovaní. Zároveň treba určiť deň konania voľby hlavného kontrolóra
a rozsah úväzku hlavného kontrolóra.
Poslankyňa Ferenecová:
Doterajší hlavný kontrolór by mal podať správu o svojom 6 ročnom funkčnom období,
o svojej činnosti, v akom stave zanechal obec, je nutné ho na to vyzvať.

Poslanec Lengyel:
Kto vykonal koncoročný audit za rok 2010, kto robil kontrolu na konci roka 2010, je to zo
zákona povinné, navrhuje 30% úväzok pre kontrolóra, lebo chce aby pracoval viac ako pán
Demián, ale poslanci nevedia akú suma mu prislúcha.
Starostka:
Audit sa robí povinne za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorého uzávierka sa robí koncom
januára do konca júna nasledujúceho roka, účtovníčka tiež zodpovedá za správne vedenia
účtovníctva, akože nevedia sumu, pán poslanec má na mysli plat? Plat Hk je zákonom určený,
konkrétne pre našu obec je to 1,28 násobok priemernej mzdy zamestnanca v NH za
predchádzajúci kalendárny rok.
Napokon starostka dala hlasovať o určení dňa konania voľby hlavného kontrolóra a určení
jeho úväzku.
Návrh na deň konania voľby HK : 24.03.2011 o 18.00 hodine.
Otázka: Kto je za, aby sa voľby hlavného kontrolóra obce konali 24.03.2011 o 18.00 hodine ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Báč na deň
24.03.2011 o 18,00 hodine.
Nasledovalo hlasovanie o rozsahu úväzku hlavného kontrolóra obce.
Návrh: Lengyel : 30 % - ný úväzok, Ferenecová: 20 % - ný úväzok.Napokon sa hlasovalo za
20% úväzok.
Otázka: Kto je za, aby rozsah úväzku hlavného kontrolóra obce v nasledujúcom funkčnom
období bol 20 % - ný ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra - rozsah jeho úväzku v nasledujúcom
funkčnom období – na 20% .
Ďalšie hlasovanie bolo o tom, či treba osloviť doterajšieho hlavného kontrolóra Ing. Štefana
Demiána o podaní správy o jeho 6 ročnom funkčnom období ?
Otázka: Kto je za, aby sme oslovili doterajšieho hlavného kontrolóra Ing. Štefana Demiána
o podaní správy o svojom 6 - ročnom funkčnom období ?
Hlasovanie :

Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje oslovenie doterajšieho hlavného kontrolóra Ing. Štefana Demiána na podanie
správy o svojom 6 - ročnom funkčnom období.

K bodu č. 4 – Určenie rozsahu vykonávania zmien starostu v rozpočte obce
Starostka vyzvala iniciátora mimoriadneho zasadnutia OZ, aby predniesol tento rokovací bod,
lebo ona nerozumie jeho formulácii.
Poslanec Lengyel:
Už sme hovorili o tom, že prerokovanie tohto bodu preložíme do bodu č. 5 Aktualizácia
VZN obce.
Návrh uznesenia:
OZ odkladá prerokovanie bodu 4 pôvodného programu rokovania Určenie rozsahu
vykonávania zmien starostu v rozpočte
obce v rámci prerokovania 5. bodu
rozšírenéhoprogramu – Aktualizácia VZN obce

K bodu č. 5 – Aktualizácia VZN obce
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že má pripravené návrhy VZN. Včas sa doručia
poslancom, zverejnia sa na verejnej tabuli obce a webovej stránke obce na pripomienkovanie.
Do najbližšieho zasadnutia OZ sa doručia poslancom návrhy VZN : Štatút obce a Rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva.
Návrh uznesenia:
OZ ukladá starostke pripraviť aktualizácie VZN tak, aby VZN boli aktualizované do júna
2011, počnúc Štatútom obce, Rokovacím poriadkom OZ – etapovite.

K bodu č. 6 – Určenie termínu zasadnutí OZ
Na návrh pána poslanca Lengyela sa rozšíril program rokovania o bod OZ ukladajú starostke
obce aby zasadnutia OZ boli minimálne 1x mesačne, (vrátane letných prázdnin) a zároveň
ukladajú starostke, aby zasadnutie OZ sa konali v čase najskôr o 18,00 hod.
Otázka: Kto je za, aby zasadnutie OZ bolo minimálne 1x mesačne ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Otázka: Kto je za, aby zasadnutie OZ boli najskôr od 18,00 hod. ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje konanie zasadnutí OZ minimálne 1x mesačne.
OZ schvaľuje, aby zasadnutia OZ sa konali najskôr o 18,00 hod.

K bodu č. 7 - Kontrola správnosti zápisu zápisnice a jej
zverejňovanie na webovej stránke obce
Starostka obce v úvode prerokovania tohto bodu navrhla, aby zápisnice zo zasadnuti OZ písali
poslanci OZ, vždy iný poslanec. Jej návrh vyplýva zo skutočnosti, že niektorí poslanci
nedôverujú hodnovernosti zápisu zápisnice, nech ju píše vždy iný poslanec, aby tak zápisnice
boli hodnoverné. Za návrh dala hlasovať.
Otázka: Kto je za, aby zápisnice z OZ písali poslanci OZ?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 0
Proti: 5
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ neschvaľuje písanie zápisnice poslancami OZ.

Starostka: navrhuje prediskutovať ako si poslanci predstavujú kontrolu zápisnice.
Poslanec Lengyel: existujú programové body, rozširujúce programové body, ktoré tam musia
byť, tie tam určite musia byť.
Starostka: tie tam aj sú, bez nich sa nedá písať zápisnica, rukopis zápisnice je porovnávaný so
zvukovým záznamom, na kontrolu správnosti zápisnice sú zo zákona určení overovatelia
zápisnice.
Poslankyňa Ferenecová: nevie si predstaviť v praxi čítanie zápisnice po zasadnutí OZ.
Poslankyňa Benovičová: v čase keď ona bola poslankyňa v minulých volebných obdobiach
počas starostovania pána Domonkosa na konci každého zasadnutia sa prečítala zápisnica.
Poslanec Lengyel: aj jeho otec bol poslancom v predminulých volebných obdobiach a tiež
povedal, že na konci každého zasadnutia sa prečítala zápisnica.
Občianka Mária Méryová: navrhuje, aby počas diskusie prednesené pripomienky občanov
boli zaznamenané iba tie, ktoré si diskutujúci želá zaznamenať v takej forme akú on povie
a následne sa to prečíta ako to bolo zaznamenané (verifikuje - poznámka zapisovateľa).
Starostka: dobrá pripomienka.
Poslanec Lengyel: aj pripomienky OZ treba zaznamenať iba tie, ktoré žiadajú poslanci.
Poslankyňa Ferenecová: nie pripomienky poslancov musia byť vždy zaznamenané.

Starostka: navrhuje prijať o tom uznesenie, spôsob zaznamenávania pripomienok sa týka iba
diskusie, alebo aj ostatných bodov rokovania ?
Poslankyňa Ferenecová: iba diskusie.

Otázka: Kto je za aby do zápisnice OZ boli zaznamenané iba tie pripomienky
občanov a poslancov počas diskusie, ktorí vyslovene žiadajú zápis svojej pripomienky
do zápisnice a aby tieto pripomienky boli verifikované diskutujúcim prečítaním
zápisu?
Hlasovanie :
Prítomní : 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia:
OZ určuje kontrolu zápisnice formou prečítania jej bodov na konci zasadnutia.
OZ schvaľuje, aby do zápisnice OZ boli zaznamenané iba tie pripomienky občanov a
poslancov počas diskusie, ktorí vyslovene žiadajú zápis svojej pripomienky do zápisnice.
OZ schvaľuje, aby pripomienky občanov a poslancov počas diskusie boli verifikované
diskutujúcim.

K bodu č. 8 – Diskusia – rôzne
Anna Mária Farkas – informovala sa o spôsobe použitia povinného poplatku MŠ, ako sa
s poplatkom nakladá, má informácie, že vyzbierané peniaze riaditeľka musí odovzdať obci, je
toho názoru, že uvedené peniaze by mali byť použité pre potreby MŠ.
Starostka vysvetlila, že poplatok 5€ sa používa len pre potreby MŠ a ako sa administratívne
eviduje tento poplatok.
Albert Balázs:
1. zdôraznil zo zákona vyplývajúcu potrebu vypracovať hlásenie o činnosti
kontrolóra, ktorú mal vypracovať na konci roka,
2. vyhlásenie výberového konania bolo vyhlásené bez uznesenia OZ,
3. OZ schvaľuje program OZ, schvaľuje návrh programu a zmenu, nie je obmedzený
počet doplňujúcich bodov.
Lengyel Jozef – keď pracovník obce v tomto čase nemá prácu, mohol by zbierať suché buriny
na verejnom priestranstve obce,
Albert Július –prečo sa nekosia zanedbané plochy /Zlocha/
Méry Mária – prečo nie je informovaná verejnosť o tom, čo sa deje a chystá v kláštore;
Starostka: - ona nevie o tom, že by sa tam niečo dialo, je to súkromné vlastníctvo, bol tam
vypracovaný zámer na prestavbu františkánskeho kláštora a výrobne hostií na penzión
seniorov v rámci posudzovania EIA, je to zverejnené na internetovej stránke OÚ ŽP
v Dunajskej Strede, bolo vydané územné rozhodnutie na prestavbu výrobne hostií na penzión
seniorov;
Lengyel Jozef: - žiada o vykonanie kontroly činnosti v kláštore;
Szerda František – v obci sa o čistotu má starať každý občan, nie len zamestnanec obce, aj
v minulosti boli brigády na čistenie ulíc, sám zalátaval záplaty na ceste, ľudia sa musia starať
o čistotu vo svojom okolí sami

Návrh uznesenia:
OZ zobralo na vedomie diskusné príspevky poslancov a občanov.

K bodu č. 9 - Záver
Po prerokovaní bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
zastupiteľstva ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.
Zapisovateľka : Valéria Saková
Overovatelia:
Marta Benovičová
Mária Albertová

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

