ZÁPISNICA
z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bádiciach,
konaného dňa 15. augusta 2014 o 17, 30 hod. na Obecnom úrade v Bádiciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 4 (80% účasť) –( príloha č. 1)
Program (príloha č. 2):
1. Otvorenie – starostka obce privítala prítomných poslancov na treťom riadnom zasadnutí
OZ a zároveň predložila na schválenie program rokovania, ktorý poslanci OZ jednomyseľne
schválili.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 4
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
2. Voľba overovateľa zápisnice - starostka obce predložila návrh na schválenie za overovateľa
zápisnice a uznesenia a to a Mária Arpášová a Rudolf Ešše.
Poslanci hlasovaním schválili overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie – starostka obce predložila návrh na schválenie členov do
návrhovej komisie a to : Alena Arpášová a Jozef Mudrák.
Poslanci hlasovaním schválili členov návrhovej komisie.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 4
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
3. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce a počet poslancov na celé
volebné obdobie
Na ďalšie volebné obdobie zostáva úväzok starostu a počet poslancov nezmenený, t.j. úväzok
starostu obce v rozsahu 75% a 5 poslancov v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú
obec.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 4
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
4. Schválenie Zmluvy o zmene stavebníka stavby „Bádice, ul. Pustá – rozšírenie
vodovodného potrubia“
Nakoľko obec nemá dostatok financií na realizáciu stavby ,,Bádice, ul. Pustá – rozšírenie
vodovodného potrubia“, oslovili sme Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. aby
financovala túto stavbu, s čím súhlasili. Stavebné povolenie je vydané na stavebníka Obec
Bádice, preto je potrebné schváliť zmenu stavebníka na ZsVS, a.s., Za hydrocentrálou 4,
Nitra.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 4
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
5. Rôzne
Dovolenka starostky obce

Na základe informácií zo školenia z RVC – Právne postavenie starostov obcí ......, je možné
upraviť výšku dovolenky starostovi obce tak, aby bola na úrovni zamestnanca obce, nakoľko
starosta nie je zamestnancom obce a na neho sa nevzťahujú výsledky kolektívneho
vyjednávania.
Po diskusii k tejto téme poslanci s úpravou súhlasili.
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov za prijatie uznesenia: 4
Počet poslancov proti prijatiu uznesenia: 0
Informácia o spustení projektu Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a
výške navrhovanej sumy za tieto služby
Na poslednom valnom zhromaždení Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber sa
prejednával spôsob fungovania a výška poplatku za tieto služby, ktorá bude jednotná pre celé
združenie a mala by byť 18 € na rok a občana. V tejto sume bude:
26 x odvoz KO
2 – 3 x veľkoobjemový kontajner
2 x nebezpečný odpad
2 x elektro odpad
9 x papier
10 x plasty
18 x sklo
15 x bio odpad
2x drtička
Začiatok zberu je stanovený na 01.09.2014. Do konca roka budú zbery odsúhlasované s OcÚ,
od nového roka budú vyhotovené harmonogramy.
Varenie guláša v Dolných Lefantovciach
16.08.2014 bol prvý ročník vo varení guláša v Dolných Lefantovciach. Za našu obec sa
zúčastnilo družstvo v zložení: Arpášová Alena, Arpáš Ján, ktorí budú reprezentovať našu obec.
Úprava „Malého parku“
V najbližšom období sa začne robiť úprava Malého parku, osádzanie mobiliárom, vysadenie
zelene, umiestnenie pamätnej tabule – preto je potrebné organizovať brigády a zabezpečiť tieto
práce.
6. Návrh uznesenia a záver ( príloha č. 6 )
Starostka obce požiadala návrhovú komisiu, aby predložili návrh na uznesenie. Návrhová
komisia v zložení Arpášová Alena a Mudrák Jozef 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 3. riadne
zasadnutie OZ za ukončené.
Overovatelia zápisnice: Mária Arpášová
Rudolf Ešše

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

Starostka obce: Darina Čelináková

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

Zapísala: Darina Čelináková

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

Bádice, 21.08.2014

Uznesenie
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bádiciach,
konaného dňa 15. augusta 2014 na Obecnom úrade v Bádiciach
Počet prítomných :

4 - (80%)

(príloha č. 1)

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je
uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje
a) Návrhovú komisiu v zložení Jozef Mudrák, Alena Arpášová
b) Overovateľov zápisnice v zložení: Rudolf Ešše, Mária Arpášová
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje
program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach určuje:
a) v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 1 volebný obvod pre voľby poslancov OZ
a starostu obce, ktorí budú zvolení vo volebnom obvode utvorenom pre celú obec,
b) pre nové volebné obdobie 2014 – 2018 počet poslancov OZ v Bádiciach v počte 5
poslancov.
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach určuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nové funkčné obdobie 2014 –
2018 úväzok starostu obce v rozsahu 75%.
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje Zmluvu o zmene stavebníka stavby ,, Bádice, ul. Pustá
– rozšírenie vodovodného potrubia“ a to z Obce Bádice na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
a.s., Za hydrocentrálou 4, Nitra.
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje:
Rozhodnutie o výmere dovolenky starostky obce
Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi počas výkonu funkcie
patrí dovolenka na zotavenie, na jej účely sa primerane použije osobitný predpis a to Zákonník
práce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice na základe § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
A.

konštatuje

že za primerané použitie Zákonníka práce považuje prístup, keď starostke obce Bádice prináleží
nárok na dovolenku v rovnakom rozsahu ako zamestnancovi Obce Bádice.
B.
poveruje
starostku Obce Bádice, aby doplnila pracovný poriadok Obce Bádice o ustanovenie ,, Starosta obce
má nárok na dovolenku v rovnakom rozsahu ako zamestnanec obce.“
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach berie na vedomie
stanovenú výšku poplatku na rok 2015 za odvoz a likvidáciu odpadov v sume 18 € za občana. Na
základe toho poveruje starostku obce vypracovať nové Všeobecne záväzné nariadenie obce Bádice
o poplatkoch za služby.

Darina Čelináková
starostka obce

Bádice, 21.08.2014

