
 

UZNESENIE 

 

zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe 

 

konaného dňa 22.02.2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia 

 

 

 

UZNESENIE č. 1/2017 

 

K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov zápisnice Ing. Ivana Vajzera a pána 

Ľuboša Takáča, za zapisovateľku pani Máriu Hvizdovú.  

                                                                                                                  

                                                                                                                 ........................ 

                                                                                                                 Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 2/2017 

 

K bodu: Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OcZ. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu od posledného 

zasadnutia OcZ.     

                                                                                                               

                                                                                                                 ........................ 

                                                                                                                 Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

UZNESENIE č.  3/2017 

 

K bodu: Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára. ( čl. 7,           

               zákona NR SR č. 357/2004 Z. z.).                                                                            

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie  

verejného funkcionára, ( čl. 7, zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. ). 

 

 

                                                                                                                 ........................ 

                                                                                                                 Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 
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UZNESENIE č. 4/2017 

 

K bodu: Informácia o vykonaní inventarizácie majetku obce Báb k 31.12.2016. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informácia o vykonaní inventarizácie majetku obce  

Báb k 31.12.2016. 

 

 

                                                                                                                 ........................ 

                                                                                                                 Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 5/2017 

 

K bodu: Informácia o vykonaní inventarizácie majetku ZŠ Báb k 31.12.2016. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informácia o vykonaní inventarizácie majetku ZŠ  

Báb k 31.12.2016. 

 

 

                                                                                                                 ........................ 

                                                                                                                 Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

UZNESENIE č. 6/2017 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Tomáša Zabáka, Murániho 13, 949 11 

Nitra o odkúpenie pozemkov číslo 634/19 a 685/2 v katastrálnom území Malý Báb. 

 

 

                                                                                                                 ........................ 

                                                                                                                 Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 
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UZNESENIE č. 7/2017 

 

K bodu: Voľba návrhovej komisie. 

Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení pána Patrika Ondrušku a Ing. 

Miroslavy Bakayovej Vargovej ako členov, pani Máriu Slamkovú ako predsedníčku. 

 

HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

                                                                                                                                        ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

UZNESENIE č. 8/2017 

 

K bodu: Schválenie návrhu programu zasadnutia. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Báb.   

 

HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 
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UZNESENIE č. 9/2017 

 

 

V y h l a s u j e: 

 

V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 10.5. 2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Báb. 

 
HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 10/2017 

 
 

U r č u j e : 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Báb: 

 

1. Vzdelanie: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
2. Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 

mesiace  

3. Pracovný úväzok: 0,067 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Báb: 

 

1. Osobné údaje:  
- meno, priezvisko  
- dátum narodenia  
- bydlisko  

2. Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

3. Znalosť základných noriem samosprávy  
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Súčasťou prihlášky je:  
- profesijný životopis  
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní  
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace 



 

-5- 

 

 
HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

UZNESENIE č. 11/2017 

 

 

U s t a n o v u j e : 

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obec Báb: 

 

 

 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 31.3. 

2017 (min. 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Báb a na 

internetovej stránke www.obecbab.sk. 
 
2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 26.4.2017 do 14 
00

 hodiny v zalepenej obálke na 

adresu: Obec Báb, 951 34 Báb č. 465 s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - 
Neotvárať!“  

3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú  poslanci Obecného 

zastupiteľstva v Bábe, spolu so starostom obce Báb pánom Petrom Nemečkom. 

Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov. 

4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne  10 min. prezentácia.  
5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bábe. 

Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi 

priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.  
       Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá  

       poslancom OZ. 

6. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú 

kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového 

čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce 

Báb. 
 
7.    Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.  

       Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do  

 

http://www.obecbab.sk./
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   volebnej schránky. 

       Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:  
a) na predpísanom tlačive,  
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.  

8.  Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo  

     dopísané mená sa neprihliada.  
9.  Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých  

     poslancov OZ.  Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej     

     schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v  

     prvom kole volieb najväčší  počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého  

     kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb  

     je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet  platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v  

     druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

10. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:  
 počet prítomných poslancov,
 počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 počet platných hlasovacích lístkov,
 počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
 meno zvoleného kandidáta.

11. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť  

      pracovnú zmluvu.  
12. Pracovný úväzok: 0,067.  
13. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne                     

      prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni voľby hlavného kontrolóra. 

 
HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 
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Postavenie hlavného kontrolóra 

 

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce 

nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť 

členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 
 
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, 

literárnu, alebo umeleckú činnosť. 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Báb sa uskutoční na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 10.5. 2017 . Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s 

predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 26.4. 2017 do 14
00

. hod. na 

adresu: 

 

Obec Báb 

Obecný úrad 

951 34 Báb č. 465 

 

 

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania 

voľby. 

                                                                                                                

 

UZNESENIE č. 12/2017 

 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, prevod majetku obce Báb:  

– pozemok o rozlohe 20 m², ktorý je zapísaný na LV č. 737, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, k parcele číslo 77/2, diel 4. 

 - vzhľadom k celku do podielového spoluvlastníctva kupujúcim: 1. Blažena Bábiková, rod. 

Vencelíková, nar. 16.10.1941, r. č.:           , trvale bytom Jurigovo nám. 9, 840 03 Bratislava, 

2. Alžbeta Bohátová, rod.Vencelíková, nar. 31.01.1957, r. č.:            , trvale bytom Alexyho 8, 

949 01 Nitra ,  každému v podiele 1/2 vzhľadom k celku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 366/2016 od Ing. Petra Števulu zo dňa 20.12.2016, a to vo výške 97,- €ur, 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov o prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadatelia pozemok  odkupujú za účelom majetkovo – 

právneho vysporiadania vlastníctva, podľa skutočného stavu užívania. 
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HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 13/2017 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Vlastimila Synaka, Štefánikova 70, 949 01 

Nitra, o vydanie Záväzného stanoviska obce k investičnému zámeru v katastri obce Báb, k. ú. 

Veľký Báb, číslo parcely 2211/17. 

 

HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

  

 

 

UZNESENIE č. 14/2016 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo  

1.  – na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

( ďalej len ,,Zákon o majetku obcí“ )  

s c h v a ľ u j e  spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, zapísaného  na  

Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor, v k. ú. Veľký Báb, na  LV č. 737,   pozemok – 

parcela registra ,,C“, parcelné číslo 1/3, orná pôda o výmere 831 m², obchodnou 

verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb. 

v znení  neskorších predpisov ). 
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HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

  

UZNESENIE č. 15/2017 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo  

2. – na základe § 9 ods. 2  písm. b/ Zákona o majetku obcí Obecné zastupiteľstvo v Bábe 

s c h v a ľ u j e   podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne: 

A. PREDMET SÚŤAŽE 

 

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľného majetku obce Báb, zapísaného  na  Okresnom 

úrade v Nitre, katastrálny odbor, v k. ú. Veľký Báb, na  LV č. 737,   pozemok – parcela 

registra ,,C“, parcelné číslo 1/3, orná pôda o výmere 831 m². 

B.       PODMIENKY SÚŤAŽE 

 

1. Predložený návrh, t. j., návrh kúpnej zmluvy spracovaný  v zmysle príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka treba predložiť v štyroch vyhotoveniach, 

podpísaných zo strany kupujúceho. 

2. Predmetom návrhu kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť špecifikovaná v bode 1.   

3.  Označenie navrhovateľa musí byť nasledovné : 

 u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo 

miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, DIČ alebo 

IČ DPH, meno a priezvisko  osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie 

bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, označenie registra, 

ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu, podnikateľ doloží originál výpisu 

z obchodného registra, živnostenské alebo iné oprávnenie nie staršie ako tri 

mesiace, 

  fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko (i rodné), rodné číslo, miesto 

trvalého pobytu, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna 

cena. 

 

4. Označenie predávajúceho je nasledovné:   

  Obec Báb  

zastúpená: Peter Nemeček, starosta obce                                                                                     

sídlo: Obecný úrad, Báb č. 465, 951 34 Báb 
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                                                      IČO: 00 307 742 

           bankové spojenie: Prima banka   

IBAN SK15 5600 0000 0008 1521 1001 

5. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu 

na celý predmet predaja  

6. Súťažiaci uvedie účel využitia  

na celý predmet predaja  

7. Súťažiaci prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na 

účet vyhlasovateľa zábezpeku v sume 2.000,- € (slovom dvetisíc  eur), inak návrh 

nebude do súťaže zahrnutý.   

8. V zmluve musí byť zapracovaný spôsob a lehota na zaplatenie kúpnej ceny (najneskôr 

do jedného mesiaca od podpísania  kúpnej zmluvy) a podmienka, že návrh na vklad sa 

podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny . 

9. Vyhlasovateľ trvá  na zapracovaní podmienky, že predávajúci si vyhradzuje právo 

odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej 

ceny v lehote do termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne kupujúci. Táto 

podmienka odstúpenia od zmluvy musí byť ako podstatná náležitosť kúpnej zmluvy. 

10. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž 

ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a 

uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 

12. Návrh na vklad s kúpnymi zmluvami a všetkými príslušnými podkladmi doručí na 

Okresný úrad v Nitre, katastrálny odbor  vyhlasovateľ. Správne poplatky súvisiace 

s prevodom nehnuteľnosti hradí navrhovateľ (kupujúci). 

 

Zábezpeka: 

Sumu 2.000,- € (slovom dvetisíc eur) zloží navrhovateľ ako zábezpeku na účet vyhlasovateľa 

IBAN SK SK15 5600 0000 0008 1521 1001,  najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 

Nevybraným súťažiacim bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho 

návrhu, najneskôr do 10 dní od doručenia písomného oznámenia výsledkov súťaže. 

Víťazovi súťaže bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. 

C.  ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE 

 

1. Termín predkladania súťažných návrhov 

Súťažné návrh (návrhy kúpnych zmlúv) doručia navrhovatelia písomne, 

v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne :  do  9.5.2017 do 14.
00

 hod.  

na adresu: Obecný úrad Báb, Báb č. 465, 951 34 Báb, s označením: „SÚŤAŽ – 

predaj nehnuteľností“ -    N E O T VÁ R A Ť  ! 

 

2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov 

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 10.5. 2017 po obecnom 

zastupiteľstve v budove Obecného úradu Báb, Báb č. 465, 951 34 Báb (za 

prítomnosti navrhovateľov).  
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3. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia 

Navrhovateľom bude výsledok oznámený priamo na vyhodnotení súťaže dňa 10.5.  

2017, ak sa osobne zúčastnia a písomne bude výsledok vyhodnotenia odoslaný 

všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu. 

 

D: KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE 

 

1. Kritériom pre určenie víťaza je PONÚKNUTÁ CENA, ÚČEL VYUŽITIA  

nehnuteľností, príp. INÉ PLNENIE.   

2. V prípade zhodnosti viacerých návrhov zmlúv, rozhodne komisia losovaním. 

 

E.  ĎALŠIE  INFORMÁCIE 

 

      Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach: 

- technických a obhliadky na: Obecnom úrade v Bábe, Báb č. 465,  tel: 037/65 88 121 

po vzájomnej dohode, 

- organizačných na: Obecnom úrade v Bábe, Báb č. 465,  tel: 037/65 88 121   

 

HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

  

 

UZNESENIE č. 16/2017 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo  

3. – z r i a ď u j e  komisiu  v zložení  poslancov: Drahomír Renáč, Ing. Miroslava Bakayová 

Vargová, Ing. Ľubomír Rybárik, Mária Slamková, Ľuboš Takáč a Patrik Ondruška, s úlohou 

vyhodnotiť vyhlásenú  obchodnú verejnú súťaž, a organizátora súťaže Ing. Ivana Vajzera, 

ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej 

a administratívnej stránke.   
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HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

UZNESENIE č. 17/2017 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na výber dodávateľa kamerového systému v obci  

Báb, vedenú Ing. Ivanom Vajzerom a členmi komisie: Ing. Miroslava Bakayová Vargová, 

Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír  Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška. 

  

HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 18/2017 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať pozemok vo vlastníctve obce Báb, vedený 

na liste vlastníctva č. 1933, katastrálne územie Malý Báb, parcelné číslo 2458 o výmer 514 m² 

- záhrady. 

 

HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 
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UZNESENIE č. 19/2017 

 

K bodu: Informácia o vykonaní inventarizácie majetku obce Báb k 31.12.2016. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje likvidačnú komisiu v tomto zložení: 

1. p. Máriu Slamkovú – predsedníčku likvidačnej komisie 

2. Drahomír Renáč – člen komisie 

3. Ing. Miroslava Bakayová Vargová – člen komisie 

4. p. Patrik Ondruška – člen komisie 

5. Ing. Ivan Vajzer – člen komisie 

6. Ing. Ľubomír Rybárik – člen komisie 

7. p. Elena Blašková – člen komisie 

8. p. Martina Valová – člen komisie 

        

HLASOVANIE 

Prítomní: 6 poslanci 

ZA: 6/ Ing. Miroslava Bakayová Vargová, Ing. Ivan Vajzer, Ľuboš Takáč, Ing. Ľubomír     

            Rybárik, Mária Slamková a Patrik Ondruška / 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                                                                                         ....................... 

                                                                                                                  Peter Nemeček 

                                                                                                                   starosta obce 

 

  

 

UZNESENIE č. 20/2017 

 

K bodu: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Martiny 

Viskupovej o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016. 

 

 

 

 

V Bábe dňa 22.02.2017 

 

                                                                                                                   


