Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice,
konaného dňa 13.02.2015
Prítomní:

Mgr. Július Gál, starosta obce
Poslanci: Ing. Stanislav Gál, Mgr. Ivan Lacika, Marián Malina, Bc. Andrea
Martonková, Jozef Mudrák

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

PhDr. Lucia Gálová, PhD., kontrolór obce
Žofia Kunová, zamestnanec obce

Verejnosť:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Informácia o vybudovaní bytov do súkromného vlastníctva, alebo vybudovanie nájomných
bytov
4. Návrh na doplnenie člena komisie verejného poriadku
5. Návrh na schválenie nového VZN Zásady odmeňovania volených funkcionárov obce Bádice
6. Návrh na vykonanie zmeny uznesenia č. 25/2014, zo dňa 15.08.2014
7. Prehodnotenie platu starostu
8. Prehodnotenie nehnuteľného majetku ( bývalá MŠ)
9 Prejednanie jednorázovej platby za kanalizačnú prípojku
10. Informácia predsedu kultúrno-športovej komisie o zámeroch komisie
11. Rôzne
12. Schválenie uznesení
13. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Július Gál, starosta obce. Na úvod privítal všetkých prítomných poslancov aj
hostí.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ivan Lacika, Bc. Andrea Martonková
Návrhová komisia:
Ing. Stanislav Gál, Marián Malina
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5
0
0

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program rokovania bez zmeny
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Informácia o vybudovaní bytov do súkromného vlastníctva, alebo vybudovanie nájomných
bytov
4. Návrh na doplnenie člena komisie verejného poriadku
5. Návrh na schválenie nového VZN Zásady odmeňovania volených funkcionárov obce Bádice
6. Návrh na vykonanie zmeny uznesenia č. 25/2014, bod 3, za dňa 15.08.2014
7. Prehodnotenie platu starostu
8. Prehodnotenie nehnuteľného majetku ( bývalá MŠ)
9 Prejednanie jednorázovej platby za kanalizačnú prípojku
10. Informácia predsedu kultúrno-športovej komisie o zámeroch komisie
11. Rôzne
12. Schválenie uznesení
13. Záver
K bodu 3.
Informácia o vybudovaní nájomných bytov
O zámere vybudovania nájomných bytov na obecnom pozemku parcele č. 35, 36 informoval
poslancov starosta obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
investičný zámer obce realizovať výstavbu a následne kúpu bytových domov na základe Zmluvy
o budúcej Kúpnej zmluve a po kolaudácii stavby kúpu bytových jednotiek realizovať na základe
Kúpnej zmluvy.
Výstavba bude realizovaná na obecnom pozemku parcele č. 35, 36, zapísané na LV č. 1355
vedenom Okresným úradom v Nitre, katastrálny odbor, so začiatkom výstavby v roku 2015 – 2016
podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude predložená na budúcom obecnom zastupiteľstve.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Mudrák Jozef)
0
1 ( Bc. Martonková Andrea)

K bodu 4.
Návrh na doplnenie člena komisie verejného poriadku
Starosta obce navrhol za člena poriadkovej komisie Jozefa Čelináka, ml., keďže na ustanovujúcom
zasadnutí poslanci jedného člena nezvolili. Proti Jozefovi Čelinákovi neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
doplniť poriadkovú komisiu o člena Jozefa Čelináka, ml.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

K bodu 5.
Návrh na schválenie nového VZN Zásady odmeňovania volených funkcionárov obce Bádice
Návrh VZN č. 1/2015 o zásadách odmeňovania volených funkcionárov Obce Bádice bol riadne
zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce. Poslanci obdržali daný materiál
domov. Kontrolór obce predniesol pripomienku – dôvodová správa tam už nie je potrebná a v § 5
doplniť o bod 6. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa navzájom nevylučuje.
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
VZN č. 1/2015 o zásadách odmeňovania volených funkcionárov Obce Bádice.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

K bodu 6.
Návrh na vykonanie zmeny uznesenia č. 25/2014, zo dňa 15.08.2014
Starosta obce navrhol poslancom zmeniť rozsah výkonu jeho funkcie zo 75 % úväzku na celý
úväzok.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
a) r u š í
uznesenie č. 25/2014 zo dňa 15.08.2014
b) s c h v a ľ u j e
v zmysle § 11 ods. 4 pís. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozsah výkonu funkcie na celý úväzok od 01.02.2015.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

K bodu 7.
Prehodnotenie platu starostu
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 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 hospo. za rok 2013 vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 824 €.
824,00 x 1,49 = 1 227,76 €
Mesačný plat starostu po zaokrúhlení je 1 228 €.

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
beri na vedomie
plat starostu obce podľa § 3, ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov od 01.02.2015.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

K bodu 8.
Prehodnotenie nehnuteľného majetku ( bývalá MŠ)
Starosta informoval poslancov o stave bývalej MŠ.
Mudrák – po debate s určitými občanmi informoval ich názor – polovica z nich sú proti predaju
alebo treba zvolať verejné zhromaždenie, kde budú môcť vyjadriť svoj názor
Lacika – momentálne obec má len náklady na elektrinu, treba reálne porozmýšľať o využití tej
budovy
Martonková – áno je to stratové, ale treba tieto priestory poskytnúť pre mládež, kde by mohli hrávať
stolný tenis, biliard a využiť ju na iné aktivity ako napríklad klubovňu
Malina – nechať priestor pre občanov, zvolať verejné zhromaždenie, aby sa mohli k tejto otázke
vyjadriť
OZ zatiaľ nerozhodlo o využití priestorov v bývalej MŠ a nebudú sa ani požičiavať kľúče.
Lacika – vyhlásiť v MR , kto má záujem o hranie stolného tenisu alebo biliardu a zvolať ich na OcU,
kde sa dohodnú pravidlá a podmienky
K bodu 9.
Prejednanie jednorázovej platby za kanalizačnú prípojku
Starosta predložil poslancom návrh o zaplatení jednorázového poplatku za kanalizačnú prípojku
občanmi, ktorý sa pripoja po podpísaní zmluvy.
Diskusia okolo poplatku, padol návrh na 200 €, čo je veľa. Ďalší návrh 100 € - tiež sa neschválil.
Malina navrhol maximálne 50 € - 2 za, 3 proti.
Lacika navrhol bez poplatku, s čím súhlasili všetci poslanci.
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
pripojenie sa občanov na kanalizačné prípojky bez jednorázového poplatku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

K bodu 10.
Informácia predsedu kultúrno-športovej komisie o zámeroch komisie
Predseda kultúrno-športovej komisie Mgr. Lacika predložil plán kultúrnych a športových akcií na
rok 2015, ktorý poslanci schválili.

Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2015.
26.04. oslava 10. výročia založenia folklórneho súboru Bádičanka
30.04. stavanie Mája
08.05. Vatra
V prvej polovici júna – súťaž vo varení guláša
Na konci júna - športové popoludnie pre deti
Október – obecné slávnosti spojené s úctou k starším
05.12. Mikuláš v kostole
12.12. jubilanti
31.12. Silvester
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 (Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

K bodu 11.
Rôzne
• starosta obce navrhol riešiť zapožičiavanie obecného inventáru pre súkromné osoby
( kuchynský riad, obrusy, stoličky...)
– za zapožičiavanie inventáru hlasoval: Mgr. Lacika Ivan
- proti zapožičiavaniu inventáru hlasovali: Ing. Gál Stanislav, Malina Marián, Bc,
Martonková Andrea, Mudrák Jozef
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
že inventár obecného úradu sa súkromným osobám nebude zapožičiavať.
Hlasovanie:
za:
4 ( Ing. Gál Stanislav, Malina Marián, Bc. Martonková Andrea,
Mudrák Jozef)
proti:
1 ( Mgr. Lacika Ivan)
zdržal sa:
0
•

starosta navrhol zmeniť úradné hodiny na obecnom úrade a to v stredu mať dlhý deň
a v piatok krátky

Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok:
07:30 – 15:30 hod.
Utorok:
07:30 – 15:30 hod.
Streda:
07:30 – 18:00 hod.
Štvrtok:
07:30 – 15:30 hod.
Piatok:
07:30 – 13:00 hod.
Hlasovanie:
za:
5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti:
0
zdržal sa:
0

•

•

•

starosta informoval poslancov o podanej žiadosti o úľavu daní od pána Alexandra Bartu –
poslanci – všetci poslanci jednoznačne proti z dôvodu, že VZN Obce Bádice neumožňuje
úľavu daní pre občanov starších ako 65 rokov a ani pre ZŤP.
Mgr. Ivan Lacika využil právo a podľa VZN 1/2015 o zásadách odmeňovania volených
funkcionárov Obce Bádice §5 bod 4 sa vzdal odmien za mandát poslanca OZ, predsedu
komisie OZ a zároveň aj člena komisie OZ.
Kontrolórka obce predložila záznam o vykonanej kontrole. Predmetom kontroly bola
kontrola povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok na internete za celý rok 2014.
Uznesenie 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrolnej činnosti.

K bodu 12.
Schválenie uznesení
Návrhová komisia v zložení Stanislav Gál a Marián Malina predniesli uznesenia z 2. zasadnutia OZ.
K bodu 13.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 20.02.2015
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ivan Lacika

___________________________

Bc. Andrea Martonková

___________________________

U z n e s e n i e č. 8/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
investičný zámer obce realizovať výstavbu a následne kúpu bytových domov na základe Zmluvy
o budúcej Kúpnej zmluve a po kolaudácii stavby kúpu bytových jednotiek realizovať na základe
Kúpnej zmluvy.
Výstavba bude realizovaná na obecnom pozemku parcele č. 35, 36, zapísané na LV č. 1355
vedenom Okresným úradom v Nitre, katastrálny odbor, so začiatkom výstavby v roku 2015 – 2016
podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude predložená na budúcom obecnom zastupiteľstve.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Mudrák Jozef)
0
1 ( Bc. Martonková Andrea)

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 9/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
doplniť poriadkovú komisiu o člena Jozefa Čelináka, ml.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 10/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
VZN č. 1/2015 o zásadách odmeňovania volených funkcionárov Obce Bádice.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 11/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
a) r u š í
uznesenie č. 25/2014 zo dňa 15.08.2014
b) s c h v a ľ u j e
v zmysle § 11 ods. 4 pís. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozsah výkonu funkcie na celý úväzok od 01.02.2015.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 12/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
beri na vedomie
plat starostu obce podľa § 3, ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov od 01.02.2015.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 13/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
pripojenie sa občanov na kanalizačné prípojky bez jednorázového poplatku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 14/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2015.
26.04. oslava 10. výročia založenia folklórneho súboru Bádičanka
30.04. stavanie Mája
08.05. Vatra
V prvej polovici júna – súťaž vo varení guláša
Na konci júna - športové popoludnie pre deti
Október – obecné slávnosti spojené s úctou k starším
05.12. Mikuláš v kostole
12.12. jubilanti
31.12. Silvester
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 (Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 15/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
že inventár obecného úradu sa súkromným osobám nebude zapožičiavať.
Hlasovanie:
za:
4 ( Ing. Gál Stanislav, Malina Marián, Bc. Martonková Andrea,
Mudrák Jozef)
proti:
1 ( Mgr. Lacika Ivan)
zdržal sa:
0

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 16/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

Hlasovanie:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
0
0

za:
proti:
zdržal sa:

07:30 – 15:30 hod.
07:30 – 15:30 hod.
07:30 – 18:00 hod.
07:30 – 15:30 hod.
07:30 – 13:00 hod.

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 17/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 13.02.2015

Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrolnej činnosti.

V Bádiciach, dňa 20.02.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

