ZÁPISNICA
z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bádiciach,
konaného dňa 20. júna 2014 o 17, 30 hod. na Obecnom úrade v Bádiciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 5

( 100% účasť) – ( príloha č. 1)

Program (príloha č. 2):
1. Otvorenie – starostka obce privítala prítomných poslancov na druhom riadnom zasadnutí
OZ a zároveň predložila na schválenie program rokovania, ktorý poslanci OZ jednomyseľne
schválili.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 5
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
2. Voľba overovateľa zápisnice - starostka obce predložila návrh na schválenie za overovateľa
zápisnice a uznesenia a to Rudolfa Eššeho, Jozefa Mudráka
Poslanci hlasovaním schválili overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie – starostka obce predložila návrh na schválenie členov do
návrhovej komisie a to : Alenu Arpášovú a Máriu Arpášovú.
Poslanci hlasovaním schválili členov návrhovej komisie.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 5
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
3.

Záverečný účet za rok 2013 (príloha č. 3)
Na základe predloženého Záverečného účtu za rok 2013, s ktorým bola verejnosť ako aj
poslanci riadne oboznámení, poslanci OZ záverečný účet s celoročným hospodárením za rok
2013 schválili bez výhrad.
OZ schválilo použiť financie z rezervného fondu vo výške 2 375,47 € na stavbu ,, Bádice –
kanalizácia“.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 5
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Bádice k Záverečnému účtu Obce Bádice za r.
2013 (príloha č. 4)
Hlavný kontrolór obce PhDr. Lucia Gálová, PhD. skonštatovala, že záverečný účet je
spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové
hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov Obce Bádice. Celkovo možno povedať, že
finančné prostriedky boli vynakladané účelne a hospodárne. Obecnému zastupiteľstvu
odporúča schváliť Záverečný účet obce Bádice za rok 2013 bez výhrad.
5. 1. úprava rozpočtu na r. 2014 (príloha č. 5)
Návrh obdržali poslanci písomnou formou. Podrobné informácie k zmene rozpočtu podala
starostka obce. Poslanci skonštatovali, že plnenie príjmov a výdavkov je hospodárne
a primerané. Úpravu rozpočtu jednomyseľne schválili.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5

Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 5
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
6.

Individuálna výročná správa Obce Bádice za rok 2013 (príloha č. 6)
Daný materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Výročná správa je spracovaná na základe
zákona o účtovníctve a obsahuje všetky predpísané náležitosti. OZ berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Bádice za rok 2013

7. Návrh VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Bádice (príloha č. 7)
Návrh VZN obdržali všetci poslanci v písomnej forme a taktiež bol riadne zverejnený na
úradnej tabuli. K danému VZN neboli doručené žiadne pripomienky a ani z prítomných
poslancov nemal žiadne doplňujúce návrhy. VZN poslanci schválili.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 5
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
8. Plán kontrolnej činnosti HK obce Bádice na II. polrok 2014 (príloha č. 8)
Plán kontrolnej činnosti vypracovala kontrolórka Obce PhDr. Lucia Gálová, PhD. Poslanci
nemali žiadne pripomienky ani námietky.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 5
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
9. Určenie platu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z.
Starostka informovala poslancov, že v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa raz
ročne prehodnocuje plat starostu obce a to najmä v súvislosti so stanovením priemernej mzdy
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá v r. 2013 dosiahla výšku
824 €. Plat je možné navýšiť v zmysle § 4 ods. 2 zákona.
Po diskusii k danému navýšeniu poslanci sa zhodli na tom, že plat starostky sa nebude
navyšovať.
Poslanci OZ berú na vedomie, že na základe uznesenia č. 8/2013 zo dňa 21.03.2013 bol plat
starostky doposiaľ stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so
zvýšením o 20%, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
rok 2013 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 01.01.2014 sumu 1 106 €
(75% úväzok).
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 5
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
10. Rôzne
• starostka oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora za účtovnú závierku
obce Bádice za rok 2013 (príloha č. 9)
• starostka informovala poslancov o schválených dotáciách v r. 2014 a to 50 000 €
z Environmentálneho fondu na kanalizáciu, 300 € z NSK na športové podujatie, 400 €
z NSK na kultúrne podujatie a 3 075 € z NSK cez mikroregión ŽIBRICA na úpravu
oddychovej zóny

•

•

•
•
•
•

•
•

projekt – rozšírenie vodovodu „Bádice ul. Pustá“, je v štádiu ukončenia stavebného
povolenia na túto stavbu. Stavebné povolenie vybavuje firma Ekostaving Nitra
a zásluhou starostky obce firma nebude fakturovať tieto práce, čo predstavuje cca
2000 €. Stavbu bude financovať Vodárenská spoločnosť,a.s. Nitra a realizovať ju bude
firma Ekonstaving Nitra.
schválenie textu na pamätnú tabuľu obetiam I. a II. sv.vojny. Poslanci sa po diskusii
dohodli, že tabuľa bude venovaná na počesť 100-ho výročia začiatku I.svetovej vojny.
Obete II. svetovej vojny na tabuli nebudú.
priamy predaj pozemku sa neuskutočnil, nakoľko do vyhláseného termínu sa nikto
neprihlásil
informácia o výstavbe kanalizácie
informácia o separovanom zbere – Ponitrianske združenie obcí pre sep. zber.
Spustenie tohto projektu sa zase odkladá z dôvodu financií.
akcia „2. ročník Zasaď strom a zaspievaj si pri ňom“, bolo navrhnuté pozvať
spevokoly z Horných aj Dolných Lefantoviec, Výčap-Opatoviec a 20 členov
z Tradície Dražovce
dňa 01.07.2014 o 17,00 h , t.j. utorok bude brigáda pri úprave priestranstva pred
kostolom a pri studničke
vzhľadom k tomu, že spevokol Bádičanka 28.06.2014 je pozvaný na vystúpenie vo
Veľkom Lapáši, športové popoludnie pre deti a mládež je preložené na 27.06.2014
o 16,00 h

11. Návrh uznesenia ( príloha č. 10 )
Starostka obce požiadala návrhovú komisiu, aby predložili návrh na uznesenie. Návrhová
komisia v zložení Arpášová Alena a Arpášová Mária predniesli návrh uznesenia z dnešného
zastupiteľstva. Toto uznesenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Na záver sa starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a vyhlásila 2. riadne
zasadnutie OZ za ukončené.
Overovatelia zápisnice: Jozef Mudrák
Rudolf Ešše

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

Starostka obce: Darina Čelináková

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

Zapísala: Kunová Žofia

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

Bádice, 23.06.2014

Uznesenie
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bádiciach,
konaného dňa 20. júna 2014 na Obecnom úrade v Bádiciach
Počet prítomných :

5 (100%)

(príloha č. 1)

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je
uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje
a) Návrhovú komisiu v zložení Alena Arpášová, Mária Arpášová
b) Overovateľov zápisnice v zložení: Rudolf Ešše, Jozef Mudrák
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje
program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k Záverečnému účtu obce Bádice za rok 2013.
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje
a/ Záverečný účet Obce Bádice za rok 2013 a uzatvára ho s výrokom: súhlas s celoročným
hospodárením ,, bez výhrad“.
b/ použiť financie z rezervného fondu vo výške 2 375,47 € na stavbu ,,Bádice – kanalizácia“.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach berie na vedomie
výrok nezávislého audítora za účtovnú závierku obce Bádice za rok 2013.
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje I. úpravu rozpočtu Obce Bádice na rok 2014
Bežné príjmy
71 215,53 €
Kapitálové príjmy
50 320,00 €
Finančné príjmové operácie 2 375,47 €
Príjmy spolu
123 911,00 €

bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové operácie
výdavky spolu

71 215,53 €
52 695,47 €
0
123 911,00 €

Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Bádice za rok 2013.
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bádice č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi a drobnými
odpadmi na území obce Bádice.

Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bádice na II. polrok 2014.
Uznesenie č. 21/2014
na základe zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
berie na vedomie,
že na základe uznesenia č. 8/2013 zo dňa 21.03.2013 bol plat starostky doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 20%, čo po
uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 znamená – na
základe § 3 ods. 1 citovaného zákona od 01.01.2014 sumu 1 106 € (75% úäväzok).

Darina Čelináková
starostka obce

Bádice, 23.06.2014

