
UZNESENIE 

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe 

 

konaného dňa 15.12.2010 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

Berie na vedomie: 

 

UZNESENIE č. 1/2010 

Poverenie Ing. Jozefa Muziku zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

UZNESENIE č. 2/2010 

Poverenie Ing. Jozefa Muziku zastupovať starostu obce v zmysle § 13 b ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

UZNESENIE č. 3/2010 

Trojročný rozpočet obce Báb. 

 

Schvaľuje: 

 

UZNESENIE č. 4/2010 

Plat starostu obce v zmysle §3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platobných 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 18,57 %. 

 

UZNESENIE č. 5/2010 

VZN obce Báb č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Báb. 

 

UZNESENIE č. 6/2010 

VZN č. 2/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku 

za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

 

UZNESENIE č. 7/2010 

Komunite Kráľovnej pokoja, Sv. Gorazda 553/28 kaštieľ, Močenok- finančnú podporu 

k Vianociam pre nášho občana Jána Puskailera, nar. 8.4.1986 v sume 33 Eur. 

 

UZNESENIE č. 8/2010 

Ing. Dane Hlaváčovej, Vodná 3, Nitra – vydanie kladného záväzného stanoviska k plánovanej 

výstavbe ,,Zberné stredisko na sprostredkovanie nákupu a predaja psov“. 
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UZNESENIE č. 9/2010 

Základnej organizácii Jednoty dôchodcov  Slovenska v Bábe na rok 2011 finančnú čiastku 

330 Eur na jednotlivé podujatia, ktoré bude organizácia počas roka organizovať.    

 

UZNESENIE č. 10/2010 

Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Bábe,  predvianočný príspevok 

dôchodcom nad 70 rokov nákupom poukážok v hodnote 2 Eur.  

 

UZNESENIE č. 11/2010 

Na činnosť ŠK Báb na rok 2011 sumu 4.000 Eur na činnosť ŠK a 2.640 Eur na údržbu 

športového areálu. 

 

UZNESENIE č. 12/2010 

Vrátenie zálohy 331,94 Eur na kúpu pozemku p. Dušanovi Kročianovi. 

 

UZNESENIE č. 13/2010 

Speváckej skupine ,,Bábčanka“  finančné prostriedky na dokončenie nákupu materiálu na 

kroje 660 Eur a na činnosť 330 Eur.  

 

UZNESENIE č. 14/2010 

Miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža v Bábe  finančnú dotáciu na rok 2011 vo 

výške 330 Eur, na poznávacie zájazdy pre občanov obce Báb.  

 

UZNESENIE č. 15/2010 

Únii žien Slovenska v Bábe,  finančnú výpomoc vo výške 330 Eur, na dokúpenie vybavenosti 

kuchyne v kultúrnom dome. 

 

UZNESENIE č. 16/2010 

Člena rady školy pri Základnej škole Báb Ing. Ivana Vajzera. 

 

UZNESENIE č. 17/2010 

V zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov,  komisiu zloženú zo všetkých poslancov s predsedom Ing. Jozefom Muzikom. 

 

UZNESENIE č. 18/2010 

Športovému  klubu Báb presun čiastky 853,03 Eur z položky ,,Športový areál údržba“ 

na položku ,,Podpora športovým klubom – činnosť“. 

 

UZNESENIE č. 19/2010 

 Programový rozpočet obce Báb na rok 2011. 
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UZNESENIE č. 20/2010 

Členov inventarizačnej komisie k vykonaniu inventarizácie obecného  majetku v roku 2010 

1. Ing. Miroslavu Bakayovú Vargovú – predsedníčku inventarizačnej komisie 

2. p. František Viskup – člen komisie 

3. p. Mária Slamková – člen komisie 

4. Ing. Jozef Muzika – člen komisie 

5. Bc. Mária Blašková – člen komisie 

6. Ing. Ľubomír Rybárik – člen komisie 

7. P. Elena Blašková – člen komisie 

8. P. Martina Valová – člen komisie 

9. Ing. Anna Rybáriková – zodpovedná osoba 

 

Odporúča: 

 

UZNESENIE č. 21/2010 

Starostovi obce odpovedať na žiadosť p. Dušana Kročiana o zmenu účelu užívania stavby, 

bývalá administratívna budova zapísaná na KÚ Nitra, ako sklad na polyfunkčnú budovu na  

podnikanie a bývanie. 

 

UZNESENIE č. 22/2010 

Starostovi obce odpovedať na žiadosť p. Magdalény Maťášovej o oslobodenie od platenia 

domovej dane. 

 

 

 

 

 

V Bábe dňa 15.12.2010 

 

                                                                                                                       Peter Nemeček 

                                                                                                                         starosta obce  

 

 

 

Predseda návrhovej komisie:  p. Mária Slamková    .......................................  

Členovia návrhovej komisie:  Ing. Jozef Muzika     ....................................... 

                                                p. František Viskup   .......................................     

 

 


