Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice,
konaného dňa 07.03.2015
Prítomní:

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

Neprítomní: Mgr. Ivan Lacika
Ďalší prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Návrh na prenájom obecného pozemku p. č. 35 o výmere 1306 m2, parcela registra ,,C“
a p. č. 36 o výmere 680 m2, parcela registra ,,C“ zapísané na liste vlastníctva č. 1355, pre
nájomcu LKT BUILDING, s.r.o. Nitra, za účelom realizácie výstavby nájomných bytov.
4. Rôzne
5. Schválenie uznesenia
6. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Július Gál, starosta obce. Na úvod privítal všetkých prítomných
poslancov.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Ing. Stanislav Gál, Bc. Andrea Martonková
Návrhová komisia:
Marián Malina, Jozef Mudrák
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4
0
0

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program rokovania bez zmeny
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Návrh na prenájom obecného pozemku p. č. 35 o výmere 1306 m2, parcela registra ,,C“
a p. č. 36 o výmere 680 m2, parcela registra ,,C“ zapísané na liste vlastníctva č. 1355, pre
nájomcu LKT BUILDING, s.r.o. Nitra, za účelom realizácie výstavby nájomných bytov.
4. Rôzne
5. Schválenie uznesenia
6. Záver
K bodu 3.
Návrh na prenájom obecného pozemku p. č. 35 o výmere 1306 m2, parcela registra ,,C“
a p. č. 36 o výmere 680 m2, parcela registra ,,C“ zapísané na liste vlastníctva č. 1355, pre
nájomcu LKT BUILDING, s.r.o. Nitra, za účelom realizácie výstavby nájomných bytov.
Starosta navrhol poslancom dať do prenájmu pozemky parc. č. 35 a parc. č. 36 firme LKT
BUILDING, s. r. o. Nitra za účelom realizácie výstavby nájomných bytov.
Po podrobnejšom objasnení, aké bytové jednotky sa budú stavať, aké sú referencie tejto
stavebnej spoločnosti a po oboznámení sa s návrhom Nájomnej Zmluvy, poslanci nemali
námietky.
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje:
1./ Prenájom obecného pozemku parc.. č. 35 o výmere 1306 m2, parcela registra ,, C “ , druh
pozemku záhrady a parc. č. 36 o výmere 680 m2, parcela registra ,, C “ , druh pozemku
zastavené plochy a nádvoria zapísané na liste vlastníctva č. 1355, vydanom Okresným
úradom Nitra, nachádzajúce sa v katastrálnom území Bádice, okr. Nitra, pre LKT
BUILDING, s.r.o. so sídlom Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika,
zastúpená Ing. Ladislavom Lörincom, konateľom spoločnosti.
2./ Na prenajatom pozemku ako v bode 1, realizovať konateľom spoločnosti LKT BUILDING
s.r.o. výstavbu 4 a 6 bytových jednotiek vo forme nájomných bytov.
3./ Ročný prenájom za pozemok ako v bode 1, vo výške 1,- € ( slovom jedno € )
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 4.
Rôzne
• Kontrolórka obce predložila správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Bádice za rok 2014. Správu poslanci vzali na vedomie.
Uznesenie 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce Bádice za rok 2014.
K bodu 5.
Schválenie uznesení
Návrhová komisia v zložení Marián Malina a Jozef Mudrák predniesli uznesenie z 3. zasadnutia
OZ.
K bodu 6.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 07.03.2015
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Gál

___________________________

Bc. Andrea Martonková

___________________________

U z n e s e n i e č. 18/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 07.03.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje:
1./ Prenájom obecného pozemku parc.. č. 35 o výmere 1306 m2, parcela registra ,, C “ , druh
pozemku záhrady a parc. č. 36 o výmere 680 m2, parcela registra ,, C “ , druh pozemku
zastavené plochy a nádvoria zapísané na liste vlastníctva č. 1355, vydanom Okresným
úradom Nitra, nachádzajúce sa v katastrálnom území Bádice, okr. Nitra, pre LKT
BUILDING, s.r.o. so sídlom Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika,
zastúpená Ing. Ladislavom Lörincom, konateľom spoločnosti.
2./ Na prenajatom pozemku ako v bode 1, realizovať konateľom spoločnosti LKT BUILDING
s.r.o. výstavbu 4 a 6 bytových jednotiek vo forme nájomných bytov.
3./ Ročný prenájom za pozemok ako v bode 1, vo výške 1,- € ( slovom jedno € )
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

V Bádiciach, dňa 07.03.2015

Mgr. Július Gál
starosta obce

