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Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 30.03.2016
Prítomní:

Mgr. Július Gál, starosta obce
Poslanci: Ing. Stanislav Gál, Mgr. Ivan Lacika, Marián Malina, Bc. Andrea
Martonková, Jozef Mudrák
Neprítomní: Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce
PhDr. Lucia Kočišová, PhD. kontrolór obce
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Úprava rozpočtu na rok 2016
5. Návrh Domového poriadku k nájomným bytom
6. Návrh na prideľovanie nájomných bytov jednotlivým uchádzačom
7. Návrh na správcu počítačov a vytvorenie novej web stránky Obce Bádice
8. Prerokovanie platu starostu
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bádice za rok 2015
10. Rôzne
11. Schválenie uznesenia
12. 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 5 a OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
s c h v a ľ u j e : program rokovania bez zmeny.
Hlasovanie:

za: 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Jozef Mudrák)
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Mariána Malinu, Bc. Andreu Martonkovú. Do
návrhovej komisie navrhol Mgr. Ivana Laciku, Jozefa Mudráka.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Malina Marián,
Bc. Martonková Andrea, Jozef Mudrák)
0
0
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K bodu 3.
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenie z predchádzajúcich zasadnutí sa plnia
priebežne.
K bodu 4.
Úprava rozpočtu na rok 2016
Do rozpočtu obce je potrebné zahrnúť príjem za stočné a za kanalizačnú prípojku, nakoľko
sa v našej obci už spustila kanalizácia. Postupne sa uzatvárajú zmluvy o pripojení
a o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. V príjmoch sme upravili aj
podielové dane a dotácie zo štátneho rozpočtu. Vychádzali sme zo štatistických údajov na
výnose DPFO pre rok 2016 a z dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej
správy.
Vo výdavkoch je potrebné zahrnúť poplatok za stočné Obci Podhorany, navýšiť mzdy
a odvody, nakoľko sa upravuje plat starostovi na základe zverejnenej priemernej výšky
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015. Ďalej na základe požiadaviek od
poslancov ohľadne úpravy verejnej komunikácii K vinohradom, navýšiť rozpočet
o vypracovanie projektovej dokumentácie. Na služobné auto sú potrebné zakúpiť nové letné
pneumatiky. Z dôvodu nespokojnosti našich spoluobčanov s verejným rozhlasom, bolo
potrebné zakúpiť nový zosilňovač, nakoľko stará rozhlasová ústredňa sa už nedá opraviť – má
malý výkon. Poslanci úpravu rozpočtu schválili.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 5.
Návrh Domového poriadku k nájomným bytom
Starosta oboznámil poslancov s pravidlami a zásadami bývania v nájomných bytoch.
Tieto pravidlá a zásady poslanci vzali na vedomie.
K bodu 6.
Návrh na prideľovanie nájomných bytov jednotlivým uchádzačom
Predseda komisia na prideľovanie nájomných bytov Marián Malina informoval poslancov
o výsledku posúdenia žiadostí o nájomné byty. Komisia dostala na posúdenie 10 žiadostí
o pridelenie obecného nájomného bytu. Komisia postupovala podľa prijatého VZN č. 4/2015
o prenajímaní obecných nájomných bytov obce Bádice a dospela k záveru, že všetky žiadostí
spĺňali stanovené podmienky, avšak v jednom prípade, v prípade žiadosti p. Iľkovej mali
pochybnosti o dôveryhodnosti predložených potvrdení zo zamestnania. Komisia zriadená pre
prideľovanie obecných nájomných bytov odporučila poslancom schváliť 9 žiadostí. K tejto
problematike sa vyjadril starosta, ktorý oboznámil poslancov v tom slova, že úlohou komisie
nebolo posudzovať pravosť dokladov, ale mala posúdiť obsahovú stránku. Starosta doporučil
a navrhol prideliť aj p.Iľkovej jednoizbový byt.
Poslanci na odporučenie komisie na prideľovanie nájomných bytov schválili 9 žiadostí :
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Mária Černická : hlasovalo za : 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bedeová Alžbeta,

hlasovalo za: 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Hráčková Zuzana,

hlasovalo za: 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Černická Monika,

hlasovalo za: 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Gyepeš Gabriel ,

hlasovalo za : 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Fančovičová Zdenka, hlasovalo za: 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0
Franko Rado,

hlasovalo za: 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Mlynár Juraj,

hlasovalo za: 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Marenčák Milan ,

hlasovalo za: 5 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Marián Malina
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

Poslanci na odporučenie starostu schválili 1 žiadosť :
Ilková Oľga,

hlasovalo za: 4 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan,
Bc. Martonková Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Marián Malina)
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K bodu 7.
Návrh na správcu počítačov a vytvorenie novej web stránky Obce Bádice
Poslanci schválili ponuku od Deneris s.r.o. Hlavná č. 14, 951 46 Bádice za poskytovanie
základných služieb :
-

vytvorenie stránky OU Bádice
pravidelná údržba stránky
rozširovanie funkcionality podľa potrieb obecného úradu
poradenstvo a podpora pri obstarávaní softvéru a hardvéru a iných doplnkových
služieb za 240 € ročne, ako aj ročné náklady do 50 € za doménu a webhosting.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 8.
Prerokovanie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach podľa zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov nerozhodlo o zvýšení platu starostu. Preto na základe § 3 ods. 1 cit. zákona patrí
starostovi minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom.
K bodu 9.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bádice za rok 2015
Kontrolórka obce oboznámila poslancov so správou z kontrolnej činnosti obce za rok
2015. Poslanci OZ správu hlavného kontrolóra obce vzali na vedomie.
K bodu 10.
Rôzne :
V rôznom vystúpili poslanci:
-

p. Mudrák:
p. Malina:

- na dolnej zastávke je vyvezený hnoj za 1 fúrik
- spevniť rigol pod Arpášom Stanislavom na Obchodnej ul.
- pri bytovkách opraviť plot z dolnej strany
- opraviť cestu K vinohradom
- K vinohradom doplniť rozhlas
- upozorniť Gála Gregora, bytom Kostolná 73, aby si vyčistil plot na
Krížnej ul., ako aj aby Cehula neparkoval na verejnom priestranstve
pred domom, nakoľko neumožňuje prejazd iným spoza záhrad.

-

p. Bc. Martonková:

- studničku pod Hôrkou revitalizovať
- upozorniť vlastníkov pozemku na ulici Lesná, na ich vyčistenie
od buriny

-

p. Mgr. Lacika:

- dotaz na predstavu revitalizácie studničky pod Hôrkou
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Po vyčerpaní všetkých pripomienok poslancov, starosta odpovedal:
-

k pripomienke p. Mudráka : vyjadril pohoršenie nad osobou, ktorá vyviezla hnoj do
autobusovej čakárne a zároveň uviedol, že hnoj z čakárne už dal vypratať a toto
konanie neznámeho páchateľa oznámi orgánom činným v trestnom konaní ako
podozrenie z priestupku.

-

k pripomienke p. Malinu: spevniť rigol na Obchodnej ul. pred domom p. Stanislava
Arpáša. Starosta uviedol, že tento rigol je tam potrebný z dôvodu odvádzania
podzemnej vody, nakoľko nám táto voda presakuje do systému kanalizácie.
O spevnení rigolu zatiaľ starosta neuvažuje, nakoľko si to nevyžadujú okolnosti.

-

opraviť plot z dolnej strany pri bytovkách: Zatiaľ na opravu plota nie sú vyčlenené
finančné prostriedky a táto investícia nebola podchytená ani do rozpočtu na rok 2016.

-

cestu K vinohradom opraviť : starosta uviedol, že v prvom rade musíme vyčleniť
z rozpočtu obce finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie, aby
sme boli pripravení na podanie žiadosti, v prípade výzvy na opravu ciest
z Eurofondov. Zatiaľ navrhol opravu cesty riešiť svojpomocne – brigádne pričom
materiál zabezpečí obec.

-

doplniť rozhlas na ceste K vinohradom: tu bude potrebné vykonať kontrolu ozvučenia
obce a na základe tohto doplniť, alebo premiestniť rozhlas. Starosta podotkol, že
ohľadne opravy miestneho rozhlasu už boli vykonané opatrenia a to zakúpenie nového
zosilňovača na odporučenie opravára, nakoľko stará rozhlasová ústredňa bola už slabá,
málo výkonná, následne čoho bolo slabo počuť reproduktory.

-

upozorniť p. Gála Gregora na plot a upozorniť p. Cehulu na parkovanie pred domom.
Starosta sa k týmto veciam nevyjadril, nakoľko nepoznal právne vzťahy. Uviedol, že
k týmto veciam sa vyjadrí na najbližšom zasadnutí OZ.

-

k pripomienke p. Bc. Martonkovej: k revitalizácii studničky sa starosta jednoznačne
nevedel vyjadriť. Po diskusii ohľadne úpravy okolia takzvanej studničky p. Bc.
Martonková uviedla, že vypracuje náčrt, predstavu ako by to mohlo vyzerať a potom
zvážime ďalší postup.

-

upozorniť na Lesnej ul. vlastníkov pozemkov, ktoré sú zanedbané, zarastené hustým
porastom a burinou. Na tento podnet starosta odpovedal, že tejto otázke sa bude
venovať a vyzve písomne vlastníkov pozemkov nielen na Lesnej ulici, ale všetkých
vlastníkov, ktorí majú zanedbané, resp. zaburinené pozemky.

-

Mgr. Lacika: spýtal sa na predstavu revitalizácie studničky a zároveň uviedol, že na
úpravu jej okolia by sme mohli použiť finančné prostriedky z výťažku akcie guláša
2016.

K bodu 11.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Mgr. Ivan Lacika a Jozef Mudrák prečítali uznesenia z 2.
zasadnutia OZ.
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
-

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program OZ
Úpravu rozpočtu
Návrh domového poriadku k nájomným bytom
Návrh na prideľovanie nájomných bytov jednotlivým uchádzačom
Návrh na správcu počítačov a vytvorenie novej web stránky pre Obec Bádice
Plat starostu
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Program OZ
Úpravu rozpočtu
Prideľovanie nájomných bytov jednotlivým uchádzačom
Správcu počítačov a vytvorenie novej web stránky

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Domový poriadok k nájomným bytom
Plat starostu
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

K bodu 12.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Bádiciach, 30.03.2016
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Marián Malina

___________________________

Bc. Andrea Martonková

___________________________

