Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice,
konaného dňa 02.01.2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny (100% účasť)
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie stáleho zapisovateľa zápisníc
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do OZ a výsledku
voľby
starostu
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
7. Príhovor novozvoleného starostu
8. Schválenie programu zasadnutia
9. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií
10. Plat starostu
11. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
12. Prejednanie spôsobu osláv každoročných jubilantov
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Starostka obce pani Darina Čelináková (ďalej len ,,starostka“) na úvod privítala všetkých
prítomných na 1. ustanovujúcom zasadnutí OZ.
K bodu 2.
Určenie stáleho zapisovateľa zápisníc
Za zapisovateľa zápisníc zo zasadnutí OZ starostka navrhla pracovníčku obecného úradu
Žofiu Kunovú. Poslanci OZ schválili za zapisovateľku Žofiu Kunovú.
Hlasovanie:

za:
proti: 0
zdržal sa:

5
0

K bodu 3.
Určenie overovateľov zápisníc
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla Ing. Stanislava Gála a Jozefa Mudráka. Poslanci
OZ schválili overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:

za:
proti: 0
zdržal sa:

5
0

K bodu 4.
Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do OZ a výsledku
voľby starostu
S výsledkami volieb oboznámila prítomných Terézia Kmeťová – predseda MVK a zároveň
novozvolenému starostovi a poslancom odovzdala osvedčenie o zvolení.

Výsledky komunálnych volieb 2014 v obci Bádice
konaných 15.11.2014
Počet voličov zapísaných v zozname vo volebnom okrsku:
268
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
209
Volebná účasť
77,98 %
Kandidáti na funkciu starostu obce dostali nasledovný počet platných hlasov:
Július Gál
101 hlasov
Ľubomír Bede
57 hlasov
Štefan Stanovič
51 hlasov
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva dostali nasledovný počet platných
hlasov
Ivan Lacika
89 hlasov
Marián Malina
85 hlasov
Jozef Mudrák
77 hlasov
Stanislav Gál
76 hlasov
Andrea Martonková
75 hlasov
Náhradníci za poslancov obecného zastupiteľstva dostali nasledovný počet platných
hlasov:
Ján Arpáš
74 hlasov
Lukáš Čelinák
73 hlasov
Mária Balková
72 hlasov
Peter Gál
72 hlasov
Rudolf Ešše
71 hlasov
Margita Arpášová
47 hlasov
Marián Boldiš
41 hlasov
K bodu 5.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta Mgr. Július Gál prečítal a podpísal zákonom predpísaný sľub starostu.
K bodu 6.
Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Starosta prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca a poslanci OZ následne sľub potvrdili
svojím podpisom pod zákonom stanovený text sľubu.
K bodu 7.
Príhovor novozvoleného starostu
Starosta v prvom rade zablahoželal novému obecnému zastupiteľstvu. Zaželal im veľa
úspechov, elánu a veľa dobrých nápadov, ktoré budú pre obec prospešné. Ďalej sa starosta
prihovoril k všetkým prítomným, že sa vynasnaží byť dobrým starostom a hlavne všetky

ciele, ktoré si stanovil v predvolebnej kampani, aby neostali len na papieri, ale aby sa
premenili aj v skutky.
K bodu 8.
Schválenie programu zasadnutia
Starosta predložil pozmeňujúci návrh na program zasadnutia a to vypustiť bod č. 13 Prejednanie spôsobu osláv každoročných jubilantov. Poslanci OZ s pozmeňujúcim návrhom
súhlasili. Obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Určenie stáleho zapisovateľa zápisníc
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do OZ a výsledku
voľby
starostu
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
7. Príhovor novozvoleného starostu
8. Schválenie programu zasadnutia
9. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií
10. Plat starostu
11. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
12. Rôzne
13. Záver
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 9.
Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií
Starosta navrhol vytvoriť dve komisie a to kultúrno-športovú a poriadkovú komisiu. Za
predsedov a členov komisií aj z radov občanov navrhol nasledovne:
Kultúrno-športová komisia - predseda: Mgr. Ivan Lacika
členovia: Ing. Stanislav Gál
Marián Malina
Bc. Andrea Martonková
Jozef Mudrák
Margita Arpášová
Peter Gál
Poriadková komisia -

predseda: JUDr. František Gál
členovia: Mgr. Ivan Lacika
Marián Boldiš
Igor Malina
Stanislav Nádaský

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vytvorení kultúrno-športovej komisie a poriadkovej
komisie. Za členov komisií hlasovali jednotlivo to nasledovne:

Kultúrno-športová komisia - predseda: Mgr. Ivan Lacika
členovia: Ing. Stanislav Gál
Marián Malina
Bc. Andrea Martonková
Jozef Mudrák
Margita Arpášová
Peter Gál
Poriadková komisia -

predseda: JUDr. František Gál
členovia: Mgr. Ivan Lacika
Marián Boldiš
Igor Malina
Stanislav Nádaský

za
5
5
5
5
5
5
5

proti
0
0
0
0
0
0
0

zdržal sa
0
0
0
0
0
0
0

5
5
2
5
4

0
0
2
0
0

0
0
1
0
1

Z daného hlasovania vyplýva, že všetci okrem Mariána Boldiša boli zvolení do komisií.
Z toho dôvodu starosta požiadal poslancov, aby do ďalšieho zasadnutia oslovili občanov,
ktorí by boli ochotní pracovať v poriadkovej komisii.
K bodu 10.
Plat starostu
Predmetom tohto bodu je určenie platu starostu.
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach sa uznieslo na tom, že plat starostu bude stanovený na
základe platu predchádzajúcej starostky.
Podľa § 3 ods. 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, patrí starostovi obce plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí do 500 obyvateľov,
ide o násobok 1,49. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013
vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 824 Eur.
824,00 x 1,49 = 1 227,76 €
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami zo dňa 15.augusta 2014 Uznesením
č. 25/2014 sa určuje mesačný plat starostu v rozsahu 75%.
1 227,76 € x 75% = 920,82 €
V súlade s % 4 ods. 2 Zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových pomeroch
starostov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo Obce Bádice schválilo zvýšenie
platu starostu obce Bádice o 20 % s účinnosťou od 02.01.2015.
920,82 € + 20% = 1 105 €
Plat starostu bol schválený vo výške 1 105 €.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 11.
Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
Starosta obce na základe právomoci určil za svojho zástupcu vo volebnom období 2014 –
2018 poslanca Mariána Malinu.

K bodu 12.
Rôzne
Starosta uložil pracovníčke obecného úradu, aby do nasledovného zasadnutia spísala
počet tohtoročných jubilantov a spoločenské akcie, ktoré sa konali v predošlom roku
2014.
Z radu prítomných občanov sa prihlásil o slovo Ján Arpáš bývajúci na ulici Pustá.
Poďakoval sa predošlej pani starostke Darina Čelinákovej za jej dlhoročnú prácu,
snahu a úsilie, ktorú vykonávala v predchádzajúcich volebných obdobiach. Zároveň
novému pánovi starostovi Mgr. Júliusovi Gálovi poprial veľa síl a úspechov vo funkcii
starostu obce v novom volebnom období.
K bodu 13.
Záver
Starosta obce oficiálne ukončil 1. ustanovujúce zasadnutie OZ, poďakoval sa všetkým
prítomným za účasť a novým poslancom ešte raz poprial veľa úspechov a dobrú spoluprácu.

V Bádiciach, 09.01.2015

Zapísala: Žofia Kunová

Mgr. Július Gál, starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Gál

___________________________

Jozef Mudrák

___________________________

Uznesenie
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 02.01.2014.
Uznesenie 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje stáleho zapisovateľa zápisníc zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Bádice a to Žofiu Kunovú.
Uznesenie 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Stanislava Gála
a Jozefa Mudráka
Uznesenie 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e ž e
1. novozvolený starosta obce Mgr. Július Gál zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Ing. Stanislav Gál
Mgr. Ivan Lacika
Marián Malina
Bc. Andrea Martonková
Jozef Mudrák

Uznesenie 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Bádice v zmysle pozmeňovacieho návrhu: - vypustiť bod č.13 Prejednanie spôsobu osláv každoročných jubilantov

Uznesenie 5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach
A. z r i a ď u j e
komisie, a to: Kultúrno-športovú komisiu
Poriadkovú komisiu

B. v o l í
a) predsedu kultúrno-športovej komisie:
členovia:

Mgr. Ivan Lacika
Joef Mudrák
Andrea Martonková
Stanislav Gál
Marián Malina
Margita Arpášová
Peter Gál

b) predsedu poriadkovej komisie:
členovia:

JUDr. František Gál
Mgr, Ivan Lacika
Stanislav Nádaský
Igor Malina

Uznesenie 6/2015
Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákony č. 369/1190 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
plat starostovi v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami zo
dňa 15.augusta 2014 Uznesením č. 25/2014 sa určuje mesačný plat starostu v rozsahu 75%.
1 227,76 € x 75% = 920,82 €
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice schvaľuje zvýšenie platu starostovi obce Bádice Mgr.
Júliusovi Gálovi o 20 % v súlade s § 4 ods. 2 Zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení
platových pomeroch starostov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 02.01.2015 - (
1 105 €).

Uznesenie 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach berie na vedomie oznámenie starostu obce o poverení
poslanca Obecného zastupiteľstva Bádice Mariána Malinu zastupovaním starostu Obce
Bádice vo volebnom období 2014 - 2018 v uvedenom rozsahu.

