Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bádice,
konaného dňa 10.06.2015
Prítomní:

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

Neprítomní: Mgr. Ivan Lacika, PhDr. Lucia Gálová, PhD., kontrolór obce
Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Záverečný účet Obce Bádice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
5. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok
2014
6. Správa audítora za účtovnú závierku k 31.12.2014
7. Schválenie dodatku interného predpisu pre zásady hospodárenia finančnými
prostriedkami obce podľa rozpočtových pravidiel Obce Bádice
8. Individuálna výročná správa Obce Bádice za rok 2014
9 Zmena vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva
10. Prejednanie platu starostu
11. Určenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra Obce Bádice
12. Návrh na prevod majetku obce pre Evu Gálovú a zároveň návrh na zrušenie uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 24/2006 zo dňa 27. novembra 2006
13. Návrh na rajonizáciu poslancov
14. Rôzne
15. Schválenie uznesení
16. 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 a zároveň
navrhol v programe zameniť bod 4. s bodom 5.
obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program rokovania zo zámenou bodu 4. a 5.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok
2014
5. Záverečný účet Obce Bádice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
6. Správa audítora za účtovnú závierku k 31.12.2014
7. Schválenie dodatku interného predpisu pre zásady hospodárenia finančnými
prostriedkami obce podľa rozpočtových pravidiel Obce Bádice
8. Individuálna výročná správa Obce Bádice za rok 2014
9 Zmena vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva
10. Prejednanie platu starostu
11. Určenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra Obce Bádice
12. Návrh na prevod majetku obce pre Evu Gálovú a zároveň návrh na zrušenie uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 24/2006 zo dňa 27. novembra 2006
13. Návrh na rajonizáciu poslancov
14. Rôzne
15. Schválenie uznesení
16. Záver
K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Stanislava Gála, Mariána Malinu a do
návrhovej komisie navrhol Bc. Andreu Martonkovú, Jozefa Mudráka.
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:
Hlasovanie:

Ing. Stanislav Gál, Marián Malina
Bc. Andrea Martonková, Jozef Mudrák

za:
proti:
zdržal sa:

4
0
0

K bodu 3.
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.
K bodu 4.
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok
2014
Starosta oboznámil poslancov so stanoviskom hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce
Bádice za rok 2014, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet bez
výhrad. Poslanci danú správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2014.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 5.
Záverečný účet Obce Bádice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Návrh záverečného účtu Obce Bádice za rok 2014 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli ako
aj na internetovej stránke obce od 25.05.2015 do 10.06.2015. Poslanci obdržali daný materiál
spolu s pozvánkou. Doplňujúce informácie podal starosta. Obec v roku 2014 hospodárila
s prebytkom 6 695,82 EUR. Na základe tejto skutočnosti nebolo potrebné použiť prostriedky
z rezervného fondu vo výške 2 375,47 EUR, ktoré boli schválené OZ uznesením č. 15/2014 zo
dňa 20.06.2014 na kanalizáciu. Starosta obce navrhol dané finančné prostriedky vo výške
9 071,29 EUR ( prebytok z roku 2014 € + zostatok finančných operácií 2 375,47 €) použiť na
tvorbu rezervného fondu.
Bc, Martonková – navrhujem prebytok použiť na kanalizáciu.
Ing. Gál – bolo by dobré nechať určitú čiastku aj v rezervnom fonde.
p. Mudrák – môžeme časť použiť na tvorbu rezervného fondu a časť na kanalizáciu.
Po debate sa poslanci zhodli rozdeliť prebytok z roku 2014 nasledovne: 4 000,00 EUR použiť
na kanalizáciu a zvyšných 5 071,29 EUR na tvorbu rezervného fondu.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 poslanci schválili bez výhrad.
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
a) s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Bádice za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) s c h v a ľ u j e
1. použitie prebytku v sume 9 071,29 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:
• tvorbu rezervného fondu v sume 5 071,29 EUR
• financovanie stavby ,,Bádice-kanalizácia“ v sume 4 000,00 EUR
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 6.
Správa audítora za účtovnú závierku k 31.12.2014
Starosta obce informoval poslancov o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2014
a zároveň prečítal správu audítorky.
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
správu z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2014.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 7.
Schválenie dodatku interného predpisu pre zásady hospodárenia finančnými
prostriedkami obce podľa rozpočtových pravidiel Obce Bádice
Na základe skutočností pri dosiahnutí vyšších príjmov rozpočtu obce z dotácií zo štátneho
rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný rok a dotácie zo štátnych fondov, účelové dotácie z rozpočtu
vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitých
predpisov a prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na
konkrétny účel, starosta informoval o potrebe zmeniť výšku sumy v internom predpise pre
zásady hospodárenia finančnými prostriedkami obce Bádice, do ktorej je starosta oprávnený
vykonávať zmeny v rozpočte. A to konkrétne v Čl. 13 bod 10. do sumy 1 500 €, bod 11. do
výšky 1 500 € a v bode 12. do výšky 1 500 €.
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
dodatok č. 1 interného predpisu pre zásady hospodárenia finančnými prostriedkami obce podľa
rozpočtových pravidiel Obce Bádice
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 8.
Individuálna výročná správa Obce Bádice za rok 2014
Starosta oboznámil poslancov s Výročnou správou obce, ktorá bola spracovaná na základe
zákona o účtovníctve a obsahuje všetky predpísané náležitosti.
OZ berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Bádice za rok 2014.
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Bádice za rok 2014.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 9.
Zmena vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva
Starosta informoval poslancov o zmene vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva z dôvodu
zmeny vo funkcii starostu obce. Zmena nastala v podpisových oprávneniach a taktiež
v odpisovom pláne a to z dôvodu, že od 01.01.02015 nastala zmena metódy odpisovania podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
zmenu vnútorného predpisu č. 2/2015 na vedenie účtovníctva Obce Bádice.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 10.
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 hospodárstve za rok 2014 vyčíslená Štatistickým
úradom SR je stanovená na sumu 858 EUR.
858,00 x 1,49 = 1 278,42 €
Mesačný plat starostu po zaokrúhlení je 1 279 €.
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
plat starostu obce podľa § 4, ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1 279 EUR
od 01.02.2015 a za január 2015 vo výške 1 151 EUR.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 11.
Určenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra Obce Bádice
Nakoľko dňa 31.05.2015 sa skončilo funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce, je potrebné
vyhlásiť termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Bádice a ustanoviť podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky. Starosta oboznámil
poslancov s daným materiálom do ktorého poslanci odsúhlasili a doplnili dátumy a to deň
konania voľby 22.07.2015 o 16,00 hod, deň nástupu hlavného kontrolóra na 23.07.2015. Ďalej
zvolili dátum otvárania obálok na deň 08.07.2015 o 16,00 hod., kedy bude kandidát pozvaný

na zasadnutie 22.07.2015 o 16,00 hod a začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra na
deň 23.07.2015.
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
a) v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bádice na deň 22.07.2015.
b) s c h v a ľ u j e
náležitosti prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
obce: podľa priloženého materiálu
c) s c h v a ľ u j e
text vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra nasledovne: podľa priloženého materiálu
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 12.
Návrh na prevod majetku obce pre Evu Gálovú a zároveň návrh na zrušenie uznesenia
obecného zatupiteľstva č. 4/2004 zo dňa 12. marca 2004 v časti Evy Gálovej
Starosta informoval poslancov o potrebe opätovne schváliť prevod obecného pozemku a to
konkrétne parcely č. 172/4 o výmere 139 m2, v prospech Evy Gálovej a to z tohto dôvodu:
Okresný úrad Nitra – katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností podľa darovacej zmluvy uzavretej medzi Obcou Bádice a Evou Gálovou
zamietol. Podľa § 8 ods.3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ,, Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.“
Vzhľadom k tomu, že rodina Evy Gálovej darovala Obci Bádice svoj podiel pozemku pod
kultúrnym domom, obec ako kompenzáciou za to schválila uznesením č. 24/2006 zo dňa
27.11.2006 bezodplatný prevod pozemku parcely č. 172/4. A však toto uznesenie z roku 2006
kataster nemohol uznať. V roku 2011 bol novelizovaný zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov § 9a ods.8 písm. e) v zmysle ktorého je prevod vlastníctva
uskutočnený z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Poslanci nemali žiadne námietky a prijali nové uznesenie.
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
ruší
uznesenie č. 24/2006 zo dňa 27.11.2006.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
prevod nehnuteľnosti - pozemku zameraný geometrickým plánom č. 73/2014 k. ú. Bádice,
parcely reg. „C“ č. 172/4 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 139 m2, v prospech Evy
Gálovej, ako kompenzáciu za pozemok, ktorý darovala Obci Bádice k majetkovému
vysporiadaniu pozemkov pod kultúrnym domom.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 13.
Návrh na rajonizáciu poslancov
Starosta navrhol poslancom, aby si rozdelili jednotlivé ulice, ktoré budú mať na starosti.
Zároveň im aj predniesol svoj návrh a to:
Ing. Stanislav Gál - ul. Hlavná č. 1 až ul. Hlavná č. 15, ul. Poľná, ul. Krížna
Mgr Ivan Lacika - ul. Hlavná č. 25 až ul. Hlavná č. 127, ul. Kostolná
Marián Malina - ul. K vinohradom
Bc. Andrea Martonková - ul. Lesná, ul Pustá, ul. Hlavná č. 109 - 122
Jozef Mudrák - ul. Obchodná
Poslanci s daným návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
rajonizáciu poslancov obce Bádice podľa ulíc a to nasledovne:
Ing. Stanislav Gál :
Mgr Ivan Lacika :
Marián Malina :
Bc. Andrea Martonková :
Jozef Mudrák :
Hlasovanie:

ul. Hlavná č. 1 až ul. Hlavná č. 15, ul. Poľná, ul. Krížna
ul. Hlavná č. 25 až ul. Hlavná č. 127, ul. Kostolná
ul. K vinohradom
ul. Lesná, ul. Pustá, ul. Hlavná č. 109 - 122
ul. Obchodná

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 14.
Rôzne
• Starosta informoval poslancov ohľadne schválenej dotácie z NSK na šport vo výške
600,00 EUR. Dotácia je účelovo viazaná pre deti na turistický výlet. Treba porozmýšľať
kam a taktiež kedy.
- p. Malina - predniesol návrh Mgr. Laciku a to výlet do Žarnovice, je tam malá
ZOO a taktiež kúpalisko
- Bc. Martonková – to by bolo pre deti zaujímavé spojené aj s kúpaním

•

•
•

•

p. starosta – treba zistiť cenové ponuky autobusu a taktiež treba vybrať termín
zájazdu, napríklad 07.augusta 2015
Starosta ďalej informoval poslancov o kronike obce.
- p. starosta – dostala sa mi do rúk obecná kronika, som príjemne prekvapený, že je
tak krásne ilustrovaná, len škoda, že od roku 2006 v nej nie je žiadny záznam. Je
potrebné, aby sa v nej zachytávali všetky udalosti z našej obce.
- p. Mudrák – doteraz ju viedla Gabika Berkešová, ja sa jej spýtam, či by bola ochotná
v nej aj naďalej pokračovať.
- Bc. Martonková - len Gabike bude treba dodať potrebný materiál
- p. starosta – to nebude problém napísať pár riadov a dodať fotodokumentáciu. Bol
by som rád, keby sa dali doplniť do kroniky aj akcie od roku 2006. Andrejka by sa
mohla pokúsiť doplniť chýbajúce roky.
- Bc. Martonková – keď máme nejaké zachovalé záznamy, pokúsim sa.
p. Mudrák – bolo by potrebné dať pokosiť malý park, lebo je už dosť zarastený
- p. starosta – to je samozrejmé, už dnes ho naši aktivační začali kosiť
Bc. Martonková – nedali by sa zasypať jamy na cestách, ktoré boli rozkopané pri
kanalizačných prácach ?
- p. starosta – áno, nie je problém, donesiem traktor, aktivační pracovníci nahádžu
štrk a poroznášame ho na potrebné miesta
p. Malina – chcel by som navrhnúť rozbor vody zo studničky
- p. starosta uviedol, že na rozbor vody nemáme finančné prostriedky a každý vodu
používa na vlastnú zodpovednosť.

K bodu 15.
Schválenie uznesení
Návrhová komisia v zložení Bc. Andrea Martonková a Jozef Mudrák predniesli uznesenia zo 4.
zasadnutia OZ.
K bodu 16.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 17.06.2015
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Gál

___________________________

Marián Malina

___________________________

