197/2016
Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 15.06.2016
Prítomní:

Neprítomní:

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

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. Schválenie záverečného účtu za rok 2015
5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
odpadmi na území obce Bádice
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
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.
Starosta navrhol doplniť program zasadnutia o Voľbu nového člena do kultúrnej komisie.
Uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
s c h v a ľ u j e : program rokovania doplnený o bod Voľba nového člena do kultúrnej komisie.
Hlasovanie:

za: 4 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Bc. Martonková
Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Ivana Laciku a Jozefa Mudráka. Do
návrhovej komisie navrhol Ing. Stanislava Gála a Bc. Andreu Martonkovú.
Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Gál, Bc. Andrea Martonková
b) overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ivan Lacika, Jozef Mudrák
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Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 3.
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenie z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené,
prípadne sa plnia priebežne.
K bodu 4.
Schválenie záverečného účtu za rok 2015
Návrh záverečného účtu Obce Bádice za rok 2015 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli
ako aj na novej internetovej stránke obce www.badice.sk od 31.05.216. Poslancom bol daný
materiál doručený spolu s pozvánkou. Doplňujúce informácie podal starosta. Obec v roku 2015
hospodárila s prebytkom 1 566,42 EUR. Na základe tejto skutočnosti nebolo potrebné použiť
prostriedky z rezervného fondu vo výške 4 000,00 EUR, ktoré boli schválené OZ uznesením č.
20/2015 zo dňa 10.06.2015 na financovanie stavby Bádice-kanalizácia. Starosta obce navrhol
dané finančné prostriedky vo výške 5 566,42 EUR (prebytok z minulého roku 1 566,42 EUR
+ zostatok finančných operácií 4 000,00 EUR) použiť na tvorbu rezervného fondu.
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce Bádice za
rok 2015, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné
hospodárenie bez výhrad. Poslanci danú správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
a) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2015.
b) s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Bádice za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
c) s c h v a ľ u j e
použitie prebytku v sume 5 566,42 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 5 566,42 EUR
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 5.
Návrh na schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bádice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území ovce Bádice bol riadne
zverejnený na úradnej tabuli ako aj na novej internetovej stránke obce www.badice.sk od
31.05.216. Poslancom bol daný materiál doručený spolu s pozvánkou. Zo strany občanov ani
zo strany poslancov neboli prijaté žiadne pripomienky. Dané VZN č. 1/2016 bolo poslancami
prerokované a následne schválené.
Uznesenie č. 59/2016
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Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území ovce Bádice.
Hlasovanie:

za: 4 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Bc. Martonková
Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 6.
Voľba nového člena do kultúrnej komisie
Nakoľko p. Marián Malina, na poslednom zasadnutí kultúrnej komisie sa vyjadril, že
z pracovných dôvodov sa nemôže naplno venovať práci v kultúrnej komisii, starosta navrhol
doplniť nového člena do tejto komisie. Na viaceré odporúčania oslovil pani Mgr. Alenu
Arpášovú a zároveň ju aj odporučil zastupiteľstvu prijať. Poslanci nemali žiadne námietky.
Schválili p. Mgr. Alenu Arpášovú za člena kultúrnej komisie.
Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
nového člena do kultúrnej komisie a to: Mgr. Alenu Arpášovú
Hlasovanie:

za: 4 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Bc. Martonková
Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7.
Rôzne
- Mgr. Lacika – sa informoval v akom štádiu sa nachádza oprava cesty na ulici
K vinohradom
- Starosta – informoval zastupiteľstvo, že žiadosť o vypracovanie projektu bola podaná
Ing. Streďanskému, ktorý v súčasnej dobe na projekte pracuje .
-

PhDr. Lucia Kočišová, PhD. kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na
obdobie od 01. júla 2016 do 31. decembra 2016

Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bádice na obdobie od 01. júla 2016 do
31. decembra 2016
Hlasovanie:

za: 4 ( Ing. Gál Stanislav, Mgr. Lacika Ivan, Bc. Martonková
Andrea, Mudrák Jozef)
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8.
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Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Ing. Stanislav Gál a Bc. Andrea Martonková prečítali uznesenie
z 3. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
-

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program OZ
Záverečný účet
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území ovce Bádice.
Voľbu nového člena do kultúrnej komisie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bádice na obdobie od 01.06.2016
do 31.12.2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Program OZ
Záverečný účet obce Bádice za rok 2015 a celoročné hospodárenie
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území ovce Bádice
Nového člena do kultúrnej komisie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2015.
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bádice na obdobie od 01.06.2016
do 31.12.2016

K bodu 9.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 16.06.2016
__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Zapísala: Žofia Kunová

Overovatelia:
Mgr. Ivan Lacika

___________________________

Jozef Mudrák

___________________________

4

