Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, konaného dňa 26.10.2011 o 18,30 hod.
v kultúrnom dome v Báči.
Prítomní:
Starostka obce: Mgr. Helena Vonyiková
Poslanci : Mária Albertová, Marta Benovičová, Ladislav Litresics, Robert Szitás
Hlavný kontrolór obce: Bc. Albert Balázs
Neprítomní poslanci (bez ospravedlnenia):
Jozef Lengyel

RNDr. Zuzana Ferenecová, Dávid Grácz,

Ďalší prítomní:
Zapisovateľ: Mgr. František Kováč
Občania: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Rokovací poriadok OZ – schválenie
Schválenie spoločného školského obvodu
Vyhodnotenie priebehu doterajších prác na odstraňovaní havarijného stavu majetku
obce – budovy MŠ a budovy obecnej administratívnej budovy – bývalej ZDŠ
7. Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO
8. Žiadosti občanov a organizácií
9. Diskusia – rôzne
10. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
11. Návrh uznesenia
12. Záver

K bodu programu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Báč viedla starostka obce Mgr. Helena Vonyiková.
Privítala prítomných, oboznámila prítomných s programom zasadnutia, vyzvala poslancov či
nemajú doplňujúce body do programu zasadnutia.
Poslanci nemali žiadne doplňujúce body k navrhnutému programu zasadnutia.
Starostka dala hlasovať za navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie :
Prítomní : 4
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 : za zapisovateľa – Mgr. Františka Kováča
za overovateľov zápisnice – Máriu Albertovú, Ladislava Litresicsa
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa zasadnutia OZ : Mgr. Františka Kováča
a overovateľov zápisnice : Máriu Albertovú, Ladislava Litresicsa

K bodu programu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
Starostka obce podala správu o plnení uznesení z predchádzajúcej schôdze OZ. Všetky
uznesenia boli splnené alebo sú v štádiu plnenia.
Návrh uznesenia :
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

K bodu programu č. 4 – Rokovací poriadok OZ – schválenie
Starostka obce uviedla, že Rokovací poriadok OZ je jedným zo základných
vnútroorganizačných právnych predpisov obce.
Uviedla, že tak ako to bolo pri prijímaní Štatútu obce takisto aj návrh Rokovacieho poriadku
OZ majú mať poslanci a občania k dispozícii na prerokovanie minimálne 15 dní pred
zasadnutím, čo bolo aj dodržané. Poslanci dostali od starostky obce na preštudovanie návrh
Rokovacieho poriadku OZ dňa 11.10.2011. Návrh Rokovacieho poriadku OZ bol vyvesený na
úradnej tabuli obce dňa 11.10.2011 a bol zverejnený na webovej stránke obce. Poslanci
a občania mali možnosť odovzdať na obecný úrad svoje pripomienky a námietky ku návrhu
Rokovacieho poriadku OZ 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 však nemal žiadne pripomienky a návrhy. To znamená, že s návrhom
Rokovacieho poriadku OZ súhlasia.
Pani starostka sa napriek tomu spýtala poslancov či majú k návrhu Rokovacieho poriadku OZ
nejaké pripomienky alebo návrhy. Nikto z prítomných poslancov však nemal žiadne
pozmeňujúce návrhy.
Starostka dala hlasovať za schválenie Rokovacieho poriadku OZ.
Otázka: Kto je za prijatie predloženého, prerokovaného Návrhu Rokovacieho poriadku OZ
Obce Báč ?
Hlasovanie :
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Rokovací poriadok OZ obce Báč bez pozmeňujúcich návrhov.

K bodu programu č. 5 – Schválenie spoločného školského obvodu
Starostka obce vysvetlila poslancom OZ potrebu a dôležitosť vstupu obce Báč do spoločného
školského obvodu obce Rohovce a okolitých obcí.
Od roku 2003 je v platnosti zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona školy môžu
uhrádzať zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu, ale
len v tom prípade, ak obec ktorej deti navštevujú ZŠ a nie je zriaďovateľom ZŠ, je začlenená
do spoločného školského obvodu tej obce, ktorá je zriaďovateľom ZŠ a okolitých obcí.
Z dôvodu, že Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce navštevuje čoraz
viac detí z obce Báč, je potrebné začleniť týchto žiakov do spoločného školského obvodu
obce Rohovce a okolitých obcí. V prípade, že sa tak nestane, zákonnému zástupcovi žiaka
nebudú zo štátneho rozpočtu uhradené cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo
výške ceny hromadnej dopravy.
K tomu, aby sa to stalo, resp. k tomu aby daná obec, ktorá je zriaďovateľom ZŠ, mohla
uzavrieť s príslušnou obcou, ktorej deti navštevujú ZŠ na území ktorej je príslušný spoločný
školský obvod, dohodu o spoločnom školskom obvode, je potrebný súhlas OZ so vstupom
obce do tohto spoločného školského obvodu. Preto je potrebné, aby poslanci OZ schválili
vstup obce Báč do spoločného školského obvodu obce Rohovce a okolitých obcí a prijali
o tom uznesenie.
Prítomní poslanci vyjadrili svoj súhlas so vstupom obce Báč do spoločného školského obvodu
obce Rohovce a okolitých obcí a nemali proti vstupu žiadne námietky.
Starostka dala hlasovať za schválenie vstupu do spoločného školského obvodu obce Rohovce
a okolitých obcí.
Otázka: Kto je za vstup obce Báč do spoločného školského obvodu so susednými obcami
pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Alapiskola,
Školská č. 106, Rohovce a za uzavretie dohody so susednými obcami v zmysle § 8 ods. 2
zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ?
Hlasovanie :
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia :
1. OZ berie na vedomie správu starostky o potrebe vstupu do spoločného školského obvodu
pri ZŠ Rohovce.
2. OZ schvaľuje vstup obce Báč do spoločného školského obvodu so susednými obcami pri
Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská
č. 106, Rohovce a za uzavretie dohody so susednými obcami v zmysle § 8 ods. 2 zákona
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

3. OZ poveruje starostku obce na uzavretie Dohody o vytvorení spoločného školského obvodu
uzavretého so susednými obcami v zmysle § 8 ods.2 zákona 596/2003 o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu programu č. 6 –

Vyhodnotenie priebehu doterajších prác na
odstraňovaní havarijného stavu majetku obce
– budovy MŠ a budovy obecnej administratívnej
budovy – bývalej ZDŠ

Starostka stručne vyhodnotila priebeh doterajších prác na odstraňovaní havarijného stavu
majetku obce – budovy MŠ a budovy obecnej administratívnej budovy – bývalej ZDŠ.
Informovala poslancov OZ, že rekonštrukcia strechy na budove MŠ a na obecnej
administratívnej budove je komplet hotová a výmena okien a dverí na týchto budovách je tiež
ukončená. Celková suma za výmenu okien a dverí je 9 487,49 €, čo je oproti pôvodnej
cenovej ponuke, ktorá bola 12 004,00 €, nižšia suma. Teda sa ušetrilo 2 516,51 €. Aj zmluva
bola uzavretá s dodávateľom podľa konečnej cenovej ponuky. Starostka vysvetlila, že ide
vlastne o dve budovy s rôznymi súpisnými číslami – budova MŠ má súpisné číslo 304
a obecná administratívna budova má súpisné 303, pričom každá budova stojí na osobitnej
parcele. V skutočnosti sa však tieto budovy nemôžu brať oddelene nakoľko vykurovanie
týchto budov je spoločné. Kotolňa sa nachádza v obecnej administratívnej budove a niektoré
miestnosti ako je jedáleň a kuchyňa, ktoré využíva MŠ sa nachádzajú tiež v tejto budove.
Prieskum trhu aj cenové ponuky boli zvlášť na budovu MŠ a zvlášť na obecnú
administratívnu budovu – bývalú budovu ZDŠ.
Poslanci a prítomní občania mali k dispozícii na zasadnutí OZ a možnosť nahliadnuť do
dokumentácií na rekonštrukciu strechy na budove MŠ a na obecnej administratívnej budove,
takisto do dokumentácií na výmenu okien a dverí na týchto budovách.
Starostka ďalej uviedla, že je ešte potrebné zateplenie budovy MŠ a obecnej administratívnej
budovy. Na toto zateplenie budov sa hľadajú finančné prostriedky cestou sponzorského daru.
Momentálne existuje ponuka jedného sponzora. Prebiehajú s ním rokovania ohľadom
uzavretia zmluvy o spolupráci. Ďalšou možnosťou nájdenia finančných prostriedkov na
zateplenie menovaných budov je úprava rozpočtu, čo sa dá urobiť v priebehu roka viackrát.
Toto potvrdil aj hlavný kontrolór obce. Všetky faktúry súvisiace s doterajšími prácami na MŠ
a OAB sú uhradené v zmysle zmluvy a objednávky, takisto ostatné faktúry za energie, odpad,
atď., výplaty zamestnancom sú vyplatené a na účtoch obce zostali finančné prostriedky. Na
jednom účte je cca 2 600,- € a na druhom cca 500,- €. Uvidíme ako budú prebiehať ďalšie
príjmy obce v nasledujúcich mesiacoch a potom by sa mohlo prikročiť k úprave rozpočtu
a zrealizovať veľmi potrebné zateplenie obidvoch budov, čo by prinieslo ďalšie úspory pre
obec. Starostka ďalej uviedla, že je potrebné zrealizovať prístrešok nad terasou MŠ, aby deti
mali zabezpečený bezpečný a plynulý prechod do jedálne MŠ, ktorá sa nachádza mimo
budovy MŠ, t.j. v budove OAB. Na to sa tiež hľadajú finančné prostriedky.
Starostka ďalej informovala poslancov OZ o priebehu rekonštrukcie interiéru obecnej
administratívnej budovy.
V závere tohto bodu starostka v súvislosti s vyhodnotením priebehu doterajších prác na
odstraňovaní havarijného stavu majetku obce – budovy MŠ a budovy obecnej
administratívnej budovy – bývalej ZDŠ vyslovila myšlienku, že ak ľudia držia spolu vedia so
spoločnými silami veľa spraviť pre dobro veci. Dôkazom toho sú doterajšie práce
uskutočnené pre spoločné dobro – bezpečnosť našich detí a krajší výzor obce. Zároveň sa
poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali nejakým spôsobom na zabezpečení týchto prác.

Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu starostky o Vyhodnotení priebehu doterajších prác na
odstraňovaní havarijného stavu majetku obce – budovy MŠ a budovy obecnej
administratívnej budovy – bývalej ZDŠ.
K bodu programu č. 7 – Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom

poplatku TKO a DSO
Starostka informovala poslancov OZ o príprave VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku TKO a DSO na rok 2012. Tento bod programu hovorí o miestnych daniach a
miestnom poplatku TKO a DSO, príprave, vypracovaní a o následnom schválení všeobecného
záväzného nariadenia o nich.
Starostka poukázala na dva problémy. Prvým problémom je postoj poslancov OZ k tejto
otázke. Schválenie všeobecného záväzného nariadenia je totiž v rukách poslancov. Od
schválenia alebo neschválenia tohto nariadenia bude závisieť ďalší osud obce, a to či obec
bude napredovať alebo stagnovať. Dnes je hospodárska situácia taká, že zo štáneho rozpočtu
na podielových daniach veľa očakávať nemôžeme. Len od schválenia alebo neschválenia
daného nariadenia bude závisieť koľko finančných prostriedkov bude mať obec a podľa toho
bude vedieť splniť všetky svoje úlohy a záväzky. Od tohto závisí aj to, že koľkými
finančnými prostriedkami môže obec prispieť na materskú školu, kultúru, ako sa bude vedieť
zapojiť do projektov a či bude môcť prispieť aj na rekonštrukciu kostola. Starostka hovorila o
postoji poslancov k tejto otázke preto, lebo už dvakrát predložila návrh o úprave VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO a to v roku 2008 a 2009, čo jej doteraz
zo starny poslancov nikdy neprešlo.
Prípravu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO na rok 2012 zobrala
starostka na seba s tým, že návrh predloží poslancom v dostatočnom časovom predstihu, aby
sa k nemu poslanci aj občania mohli vyjadriť. Ďalej vysvetlila, že pri tuhom komunálnom
odpade sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na
zabezpečenie činnosti nakladania s TKO a drobnými stavebnými odpadmi, atď.
Prítomní poslanci vyjadrili svoj súhlas so zvýšením daní a poplatkov.
Poslanec Ladislav Litresics mal poznámku, že niektoré obce pri zaplatení poplatku za TKO
dajú občanom nálepky, ktoré musia nalepiť na odpadové koše a tým, ktorí nemajú nalepené
tieto nálepky sa smeti neodvážajú. Ďalej mal pripomieku ohľadom zberného dvora. –
poznamenal, že niektorí občania zakaždým keď je otvorný nosia tam všelijaké odpady a
mnohí len párkrát do roka.
Staroska poznamenala, že obec podľa zákona je povinná zabezpečiť veľkokapacitný
kontajner dvakrát do roka, avšak nemôže zrušiť zberný dvor, nakoľko by bola veľká
nespokojnosť zo strany občanov. Navrhla zaviesť poplatok za odloženie odpadu do zberného
dvora, tak ako to robia aj iné obce. To bude obsahom VZN o spôsobe nakladania s odpadom v
obci.
Poslankyňa Albertová poznamenala, že ak by sa zrušil zberný dvor ľudia by vysypávali smeti
po celej obci.
Starostka vyjadrila nádej, že tento prvý problém už nebude problémom a po vypracovaní
návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a DSO na rok 2012 bude tento
návrh schválený.
Druhým problémom je to, že NR SR prijala nový zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku TKO a DSO. Tento zákon prešiel už druhým čítaním a NR SR ho prijala 20.10.2011
a čaká sa len na jeho podpísanie prezidentom SR. Tento zákon ešte nie je účinný, lebo nie je
podpísaný prezidenrom SR a nie je zverejnený v Zbierke zákonov. Zatiaľ momentálne sa nedá

pracovať na VZN, lebo sa nevie podľa ktorého zákona sa má návrh VZN vypracovať.
Akonáhle bude nový zákon účinný, všetky obce budú musieť upraviť VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku TKO a DSO. Obec Báč má schválené VZN z roku 2004. Musí
sa čakať kedy bude nový zákon podpísaný a či vôbec bude. Ak prezident SR podpíše v
novembri tento zákon, návrh VZN musí byť do 1.12.2011 vypracovaný a vyvesný na 15 dní.
15.12.2011 musí byť schválený a po schválení musí byť vyhlásený, tzn. opäť na 15 dní
vyvesený a až potom nadobudne právoplatnosť. V roku 2012 sa môžu vyberať miestne dane a
miestne poplatky podľa nového VZN až po nadobudnutí jeho právoplatnosti.
Pani starostka má vypracovaný návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO a
DSO podľa starého zákona pre prípad, že prezident SR nepodpíše nový zákon. V tomto
prípade by sa v decembri schvaľoval tento návrh.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správu starostky o príprave VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku TKO a DSO na rok 2012

K bodu programu č. 8 – Žiadosti občanov a organizácií
Starostka oboznámila poslancov OZ so žiadosťou pána Jána Csibriho, ktorú doručil na obecný
úrad dňa 19.10.2011, o informáciu ohľadom prenájmu nehnuteľnosti alebo časti
nehnuteľnosti na zriadenie prevádzky rodinnej pekárne. Toto je len na zváženie a na úvahu, že
ako by sa mohlo pomôcť nášmu občanovi v tejto záležitosti. Jediný obecný majetok, ktorý ju
napadá, vhodný v budúcnosti na takéto účely je areál a budovy bývalej STS, ktorej budovy sú
tiež v havarijnom stave a na pozemkoch je environmentálna záťaž nakoľko tam boli nádrže na
pohonné hmoty a v tej oblasti dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd. Jedine tu vidí
možnosť využitia priestorov. Bolo by treba s týmito budovami niečo podniknúť. Mal by sa
urobiť poslanecký prieskum, zistiť v akom stave sú tieto budovy.
Terajším nájomcom v zmysle nájomných zmlúv bude treba dať výpovede a obec musí niečo
s tými priestormi a budovami urobiť, lebo to čo tam je, je zanedbávanie starostlivosti o
majetok obce.
Pán Szitás sa spýtal, či budova požiarnej zbrojnice je majetkom obce a či táto miestnosť by sa
nemohla prenajať pánovi Csibrimu?
Pani starostka odpovedala, že je majetkom obce ale to nie je vhodný priestor, lebo tam nie je
okno a obec musí mať požiarnu zbrojnicu.
Pani Albertová poznamenala, ak chce v obci niekto podnikať treba ho podporovať aspoň
v takej miere, aby ho to neodradilo. Navrhla, aby pán Csibri sa skúsil dohodnúť s prenajatím
nehnuteľnosti s Bitterovcami v budove bývalých potravín.
Poslanci OZ navrhli, aby pán Csibri spresnil aké veľké priestory by potreboval a aby dal
návrh, kde by chcel pekáreň prevádzkovať.
Pani starostka bude informovať pána Csibriho o možnostiach prenajatia nehnuteľnosti.
Okrem traktorovej stanice sú majetkom obce aj pozemky pri areáli golfového ihriska. Sú to
vlastne dva pozemky približne 27 ár-ové.
Pani starostka dostala od poslancov za úlohu osloviť vlastníka golfového areálu s návrhom na
riešenie daného stavu.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie informáciu o zámere pána Jána Csibriho zriadiť prevádzku rodinnej
pekárne a pripomienky prednesené v rámci prerokovania tohto bodu.

K bodu programu č. 9 – Diskusia – rôzne
V tomto bode programu pani starostka informovala poslancov s problematikou prezliekarne
pri areály futbalového ihriska. Táto budova nie je nikde vedená ako majetok obce a ani nikdy
nebola. Ani na katastrálnom úrade nie je nikto evidovaný ako majiteľ tejto stavby. Dokonca je
postavená na cudzom pozemku. V podstate ide o čiernu stavbu postavenú občanmi našej obce
za bývalého režimu. Starostka uviedla, že podľa právnika obce tá budova by mala byť
legalizovaná obcou pre obec.
Pán Litresics poznamenal, že také niečo nemôže byť, aby nikomu nepatrila. Treba pozvať
tých, ktorí o tom niečo vedia. Ani to nemôže byť, že o tom nie sú papiere.
Starostka informovala poslancov, že asi pred dvoma týždňami prišli na obecný úrad
zamestnanci vodární a kanalizácii, že ako by sa dostali do tejto budovy nakoľko na papieri je
uvedené, že obec Báč vlastní športový klub a chcú vymeniť vodomer. Starostka im oznámila,
že obec Báč nevlastní žiadny športový klub a tá budova nie je majetkom obce. Zároveň ich
poprosila, že ak tam pôjdu, nech odmontujú vodomer nakoľko tam tečie voda. Obec platí
vodu iba za MŠ a kultúrny dom. Inde obec vodomery nemá. Práve dnes prišli títo zamestnanci
opäť na obecný úrad a chceli, aby im starostka podpísala montážny list, lebo je tam spotreba
vody okolo 500 m3 a niekto to musí zaplatiť. Starostka však to odmietla podpísať nakoľko
táto budova nie je majetkom obce.
Hlavný kontrolór poznamenal, že treba vyzvať zhotoviteľa čiernej stavby aby zbúral tieto
stavby na vlastné náklady. Ďalšiu možnosť vidí v legalizácii tejto čiernej stavby.
Starostka navrhla poslancom pozvať bývalých funkcionárov TJ Družstevník Báč p.
Bitterovcov a pána Alberta, aby objasnili veci okolo menovanej budovy pokiaľ majú o tom
nejaké vedomosti. Zároveň navrhla pozvanie právnika, aby informoval poslancov
o možnostiach legalizácie tejto čiernej stavby. Zároveň upozornila poslancov, že k legalizácii
menovanej čiernej stavby je potrebný súhlas poslancov s tým, že treba rátať aj s prípadnými
rizikami vyplývajúcimi z legalizácie čiernej stavby pre obec ( možné prevzatie
nevyrovnaných účtov, vyrovnanie sa s vlastníkmi pozemku pod budovou, zabezpečenie
prístupu k stavbe cez cudzí pozemok, atď.) .
Ďalšou problematikou sú pozemky v areály PD Modrý Dunaj – sú to pozemky vo vlastníctve
Lujzy Földesovej. Tieto pozemky patrili SPF a niekto v roku 2008 ich prepísal na nebohú
Lujzu Földesovú, ktorá je už viac ako 60 rokov mŕtva. Podľa zákona pozemky spravované
SPF (neznámych vlastníkov alebo tých ktorí sa o ne neprihlásili) nachádzajúce sa
v intraviláne obce prechádzajú na obce, to sa však neuskutočnilo. Obec Báč, aby získala tieto
pozemky, musí napadnúť to, že kto, kedy , prečo a na základe akého právneho aktu prepísal
tieto pozemky na Lujzu Földesovú, keďže už vyše 60 rokov je mŕtva a nemá žiadnych
dedičov.
Pán poslanec Ladislav Litresics navrhol, aby OZ poverilo starostku obce zahájením
legalizácie čiernej stavby – budovy prezliekarne pri futbalovom ihrisku a zároveň zistila
skutkový stav okolo pozemkov v areáli PD Modrý Dunaj pozemky vo vlastníctve nebohej
Lujzy Földesovej a začala vybavovať ich možný prevod na obec.
Starostka navrhla o tomto návrhu hlasovať.
Otázka: Kto je za, aby OZ poverilo starostku so začatím legalizácie čiernej stavby bývalého
športového klubu na parcele číslo 290/2 a zároveň zistila skutkový stav okolo pozemkov
v areály PD Modrý Dunaj pozemky vo vlastníctve nebohej Lujzy Földesovej a zahájila
vybavovanie záležitostí okolo prevodu týchto pozemkov na obec v zmysle zákona?

Hlasovanie :
Prítomní : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrh uznesenia:
OZ poveruje starostku:
a/ so začatím legalizácie čiernej stavby bývalého športového klubu na parcele číslo 290/2
b/ zistiť skutkový stav okolo pozemkov v areáli PD Modrý Dunaj pozemky vo vlastníctve
nebohej Lujzy Földesovej
c) zahájiť vybavovanie záležitostí okolo prevodu týchto pozemkov na obec v zmysle zákona.

K bodu programu č. 10 – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Poslanci obecného zastupiteľstva ani prítomní občania nemali žiadne pripomienky a dotazy.

K bodu programu č. 11 – Návrh uznesenia
Zapisovateľ p. Mgr. František Kováč prečítal text návrhu uznesenia.
Poslanci návrh uznesenia zobrali na vedomie bez pripomienok.
OZ schválilo hore uvedené uznesenia jednohlasne.

K bodu programu č. 12 - Záver
Po prerokovaní bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila.
O priebehu zasadnutia existuje zvukový záznam.

Zapisovateľ: Mgr. František Kováč

Overovatelia: Mária Albertová
Ladislav Litresics

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

