Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 30.11.2015
Prítomní:

Mgr. Július Gál, starosta obce
Poslanci: Ing. Stanislav Gál, Mgr. Ivan Lacika, Marián Malina, Bc. Andrea
Martonková,
Neprítomní: Jozef Mudrák
Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice ,, O prenájme
obecných nájomných bytov.“
5. Určenie poradia priorít obce.
6. Rôzne
7. Schválenie uznesení
8. 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.
obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program rokovania bezo zmeny.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice ,, O prenájme
obecných nájomných bytov.“
5. Určenie poradia priorít obce.
6. Rôzne
7. Schválenie uznesení
8. Záver

K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Ivana Laciku, Mariána Malinu a do návrhovej
komisie navrhol Ing. Stanislava Gála, Bc. Andreu Martonkovú
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:
Hlasovanie:

Mgr. Ivan Lacika, Marián Malina
Ing. Stanislav Gál, Bc. Andrea Martonková

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 3.
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenie z predchádzajúcich zasadnutí sa plnia priebežne.
K bodu 4.
Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice ,, O prenájme obecných
nájomných bytov.“
S prečítanou a podpísanou Nájomnou zmluvou zo dňa 11.12.2015 uzatvorenou medzi Obcou
Bádice a LKT Building, s.r.o. poslanci súhlasili.
Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
VZN č. 4/2015 Obce Bádice O prenájme obecných nájomných bytov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Účel
1. investičný zámer obce Bádice realizovať kúpu “Bytový dom 4 byty + 6 bytov + technická
vybavenosť”

na základe Kúpnej zmluvy od firmy LKT BUILDING, s. r. o., Pod Zlatým

brehom 46, 949 01 Nitra, na pozemkoch obce parcele CKN č. 35- záhrady a č.36 – zastavané
plochy a nádvoria, parc. č. 173/6, 173/7, 173/8 v k. ú. Bádice, zapísané na LV č. 1355 vydanom
Okresným úradom v Nitre, katastrálny odbor, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
generálnym projektantom Ing. Petrom Candrákom, autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo
SKSI 5734*11, 5731*13, Hurbanova 2, 953 01 Zlaté Moravce a schválenou v stavebnom konaní
č. 327/2015-215-02-Žá zo dňa 9.6.2015
2. Investičný zámer obce odkúpenie technickej vybavenosti v zložení: SO 03 – Vonkajšia
kanalizácia + prípojky, SO 04 elektrické prípojky, SO 05 Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Miestna
komunikácia a parkoviská, SO 07- Objekt pre smetné nádoby, ktoré boli zhotovené v súlade s
projektovou dokumentáciou vypracovanou generálnym projektantom Ing. Petrom Candrákom,

autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo SKSI 5734*11, 5731*13, Hurbanova 2, 953 01 Zlaté
Moravce a schválenou v stavebnom konaní č. OU-NR-OSZP3-2015/023967-03/F41 zo dňa
1.7.2015, č. j. 250/2015-177-02-Žá zo dňa 29.6.2015, č. j 327/2015-215-02-Žá zo dňa 9.6.2015.
3. Účel odkúpenie nájomných bytov na základe Kúpnej zmluvy za cenu vo výške 447 540,18
EUR vrátane DPH.
4. Účel odkúpenie súvisiacej technickej vybavenosti na základe Kúpnej zmluvy za cenu vo výške:
SO 02 –Vodovod + prípojky - nie je predmetom kúpy, vybudoval na vlastné náklady majiteľ
a správca vodovodov- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra.
SO 03 Splašková kanalizácia – 6246,70 EUR vrátane DPH
SO 03 Zaolejovaná kanalizácia – 3114,38 EUR vrátane DPH
SO 03 Dažďová kanalizácia - 2 685,77 EUR vrátane DPH
SO 04 Elektrické prípojky – 843, 38 EUR vrátane DPH
SO 05 Vonkajšie osvetlenie – 2645,96 EUR vrátane DPH
SO 06 Prístupová komunikácia – 8 022,80 EUR vrátane DPH
SO 06 Odstavné plochy(parkoviská) – 7 048,60 EUR vrátane DPH
SO 07 Objekt pre smetné nádoby – 1 100,99 EUR vrátane DPH
Spolu:

- 31 708,58 EUR vrátane DPH

Zmluva
5. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy so zhotoviteľom LKT BUILDING, s. r. o., Pod Zlatým brehom 46,
949 01 Nitra, IČO: 44003307, predmetom ktorej je kúpa Bytového domu 4 byty + 6 bytov +
technická vybavenosť.
6. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy so zhotoviteľom LKT BUILDING, s. r. o., Pod Zlatým brehom
46, 949 01 Nitra, IČO: 44003307, predmetom ktorej je kúpa súvisiacej technickej vybavenosti
v zložení: SO 03 – Vonkajšia kanalizácia + prípojky, SO 04 elektrické prípojky, SO 05
Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Miestna komunikácia a parkoviská, SO 07- Objekt pre smetné
nádoby.
Financovanie
7. Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome:

8.

a) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60%
b) dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky vo výške 40 %
c) Vlastné zdroje obce vo výške 10,18 EUR
Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:
SO 03 Splašková kanalizácia – Dotácia z MDV a RR SR + vlastné zdroje
SO 03 Zaolejovaná kanalizácia – z vlastných zdrojov obce
SO 03 Dažďová kanalizácia - z vlastných zdrojov obce
SO 04 Elektrické prípojky – z vlastných zdrojov obce
SO 05 Vonkajšie osvetlenie – Dotácia z MDV a RR SR + vlastné zdroje
SO 06 Prístupová komunikácia – Dotácia z MDV a RR SR + vlastné zdroje
SO 06 Odstavné plochy(parkoviská) – Dotácia z MDV a RR SR + vlastné zdroje
SO 07 Objekt pre smetné nádoby – z vlastných zdrojov obcer

9. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške

10,18 EUR z rozpočtu obce.
10. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej
vybavenosti vo výške 16 308,58 EUR
a) časť ceny za odkúpenie technickej vybavenosti na ktorú sa požaduje dotácia a nie je
dotáciou krytá vo výške 8 564,06 EUR vrátane DPH
b) cena za obstaranie technickej vybavenosti, na ktorú sa dotácia nepožaduje
vo výške 7 744,52 EUR vrátane DPH

Záväzky
11. Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv
ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov.
12. Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, najmenej po dobu 40 rokov.
13. Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov
obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
14. Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č.
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.
v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania.
15. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
16. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona
č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.
17. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zložení
SO 03 Splašková kanalizácia + prípojky, SO 06 Prístupová komunikácia + SO 05VO,
SO 06 Odstavné plochy (parkoviská) , podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
18. Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania kupovanou nehnuteľnosťou
Bytový dom 4 byty + 6 bytov + technická vybavenosť postavený na pozemkoch obce
parcele CKN č. 35- záhrady a č.36 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 173/6, 173/7,
173/8 v k. ú. Bádice, zapísané na LV č. 1355 vydanom Okresným úradom v Nitre,
katastrálny odbor, na základe vypracovania aktuálneho znaleckého posudku.
19. Každoročne vyčleňovať v rozpočte obce Bádice finančné prostriedky na splácanie úveru
ako aj úrokov z úveru počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja
bývania.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 5.
Určenie poradia priorít obce.
Starosta apeloval na poslancov, aby sa určili priority obce
Ing. Gál – cesty (K vinohradom, Poľná, Krížna), stred obce pri kostole
Bc. Martonková – cesty, okolie KD, okolie prameňa
Malina – cesty, vstup do obce, pod pánom Arpášom na Obchodnej ulici klzisko
Mgr. Lacika – infraštruktúru na ulici K vinohradom a až potom cesty, okolie kostola,
multifunkčné ihrisko pod pánom Arpášom na ulici Obchodná

K bodu 6.
Rôzne
Starosta – schválené uznesenie č. 38/2015 dodatok č. 1 k VZN Obce Bádice 1/2012
O poplatkoch za služby, zo dňa 25.11.2015 starosta nepodpísal, z dôvodu posúdenia
bezpečnostných rizík.
Malina – zvolať verejné zhromaždenia ohľadne kanalizácie
K bodu 7.
Schválenie uznesení
Návrhová komisia v zložení Ing. Stanislav Gál a Bc. Andrea Martonková predniesli uznesenia
z 9. zasadnutia OZ.
K bodu 8.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Bádiciach, 30.11.2015
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Ivan Lacika

___________________________

Marián Malina

___________________________

