Zápisnica

287/2016

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 14.09.2016
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. Prejednanie návrhu bytovej komisie o pridelenie nájomného obecného bytu v Bádiciach
( byt č. 9B)
5. Návrh na schválenie VZN č. 2/2016 ,,O udeľovaní Čestného občianstva obce Bádice,
Ceny obce Bádice, Ceny starostu obce Bádice
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Mgr. Július Gál, starosta obce. Na úvod privítal všetkých prítomných
poslancov. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Rokovanie sa riadilo podľa programu.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Stanislava Gála a Jozefa Mudráka. Do
návrhovej komisie navrhol Mariána Malinu a Bc. Andreu Martonkovú.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenie z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené,
prípadne sa priebežne plnia.
K bodu 4. Prejednanie návrhu bytovej komisie o pridelenie nájomného obecného bytu
v Bádiciach ( byt č, 9B)
Dňa 27.06.2016 bola obci doručená žiadosť Jozefa Mlynára, Podzámčok 90 o ukončenie
zmluvy o nájme 1-izbového bytu č. 9B, uzatvorenej dňa 04.05.2016. Na základe uvedeného
boli vyzvaní všetci žiadatelia o obecné nájomné byty, aby predložili náležitosti potrebné
k posúdeniu splnenia podmienok pre pridelenie bytu.
Bytová komisia v zložení PhDr. Lucia Kočišová, PhD., Bc. Andrea Martonková a Jozef Mudrák
si preštudovali doložené doklady a dospeli k záveru, že žiadatelia Pavol Cimboray a Simona

Blödyová spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu č. 9B. Komisia postupovala podľa
VZN č. 4/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov, kde sa pri vyhodnocovaní žiadosti
o pridelenie obecného bytu postupuje podľa kritérií a to naliehavosť bytovej potreby žiadateľa
vzhľadom na jeho súčasné bytové, rodinné a sociálne pomery. Na základe týchto kritérií
komisia odporúča OZ Bádice schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov s p.
Cimborayom.
OZ Bádice berie na vedomie stanovisko bytovej komisie a schválenie uzatvorenia Zmluvy o nájme
bytu Pavla Cimboraya na dobu určitú od 01.10.2016 do 30.9.2019.

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5. Návrh na schválenie VZN č. 2/2016 ,,O udeľovaní Čestného občianstva obce
Bádice, Ceny obce Bádice, Ceny starostu obce Bádice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 2/2016 ,,O udeľovaní Čestného
občianstva obce Bádice, Ceny obce Bádice, Ceny starostu obce Bádice bol riadne zverejnený
na úradnej tabuli ako aj na novej internetovej stránke obce www.badice.sk od 30.09.216.
Poslancom bol daný materiál doručený spolu s pozvánkou. Zo strany občanov ani zo strany
poslancov neboli prijaté žiadne pripomienky. Dané VZN č. 2/2016 bolo poslancami
prerokované a následne schválené.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6. Rôzne
- PhDr. Kočišová – odporúča zastupiteľstvu prehodnotiť a doplniť VZN č. 4/2015
o prenajímaní obecných nájomných bytov
- Bc. Martonková – nájomníci bytoviek sa sťažujú, že zo stĺpikov sú popadané
obkladačky
- Malina – na základe požiadavky spoluobčana sa informoval, či spravíme nové oplotenie
pri bytovkách zo spodnej strany
- Malina – Matej Gál na ulici K vinohradom žiada presunúť alebo doplniť verejné
osvetlenie bližšie k jeho domu
- Malina – sa dotazoval na kosenie obecného potoka pred pánom Balkom na ulici K
vinohradom
- Malina – kedy sa pustíme do opravy čakárne na rázcestí – Malina navrhol aby sa
preniesla pri kultúrny dom, - Mudrák navrhoval ju opraviť tam na mieste lebo pri
prevoze sa rozpadne
- Malina – je potrebné vykosiť zelinu pri zvodidlách na rázcestí, treba osloviť okresnú
správu ciest
- Malina – svah na konci ulice Obchodná, či bude upravený – starosta informoval
poslancov, že tento svah už pán Františik Gál roztlačil, avšak bude ho potrebné ešte
ručne dokončiť
- Malina – kto bude kosiť pozdĺž hlavnej cesty na ulici Hlavná
- Mgr. Lacika – sa informoval ohľadne našich hodov, či budú kolotoče – starosta áno
budú
- Mgr. Lacika – či by sa dalo do budúcna vyriešiť prívod elektriny na námestí pred
kostolom
- Mgr. Lacika – reagoval na všetky dotazy a vyjadril sa, že poslanci nie sú otrokmi, ale
sú tu na to aby rozumne riešili problémy obce a dobre hospodárili s financiami, len
skáčeme z problému do problému, treba si určiť priority a hlavne podľa toho, na čo má
obec financie

-

-

Mudrák na to tiež zareagoval a to tak, že naši spoluobčania by sa mali pričiniť svojím
konaním k zveľaďovaniu našej obce a nečakali len od poslancov aby robili všetky úkony
sami, nakoľko naša obec v rozpočte nemá toľko financií, aby sme si mohli objednať
firmy
Bc. Martonková – kedysi sa robili na úpravu priestranstiev brigády, ľudia si upravovali
svoje okolie svojpomocne a tým sa ušetrili peniaze a keďže teraz sa všetko robí
technikou, ľudí sme si naučili pohodlnosti, že všetko za nich porobíme
Mgr. Lacika – na základe sťažností občanov, že majú zafŕkané hroby, vyhlásiť, že obec
nebude kosiť medzi hrobmi, ale budú sa kosiť len veľké voľné priestranstvá
Starosta informoval poslancov, že na pripravovanom projekte ohľadne opravy
komunikácie K vinohradom a Krížnej sa pracuje a taktiež o výške financií za opravu
týchto ciest.

K bodu 7. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Marián Malina a Bc. Andrea Martonková prečítali uznesenie
zo 4. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
-

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program OZ
Prerokovanie návrhu bytoviek komisie o pridelenie nájomného obecného bytu
v Bádiciach ( byt č. 9B)

-

VZN č. 2/2016 ,,O udeľovaní Čestného občianstva obce Bádice, Ceny obce Bádice,
Ceny starostu obce Bádice“

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Program OZ
Pridelenie nájomného bytu č.9B p. Pavlovi Cimborayovi

-

VZN č. 2/2016 ,,O udeľovaní Čestného občianstva obce Bádice, Ceny obce Bádice,
Ceny starostu obce Bádice“

K bodu 8. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 19.09.2016
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Gál

___________________________

Jozef Mudrák

___________________________

U z n e s e n i e č. 62/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.09.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program rokovania bezo zmeny.

V Bádiciach, dňa 19.09.2016

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 63/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.09.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení:

Marián Malina, Bc. Andrea Martonková

b) overovateľov zápisnice v zložení:

Ing. Stanislav Gál, Jozef Mudrák

V Bádiciach, dňa 19.09.2016

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 64/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.09.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
a) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko bytovej komisie z vyhodnotenia splnenia podmienok o pridelenie nájomného
bytu č. 9B žiadateľom Pavla Cimboraya, rod. Cimboray, trvale bytom Bádice
b) s c h v a ľ u j e
uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu medzi Obcou Bádice ako prenajímateľom na strane
jednej a Pavlom Cimborayom, rod.Cimboray, bytom Bádice, ako nájomcom 1 – izbového
bytu č. 9B na dobu určitú od 01.10.2016 do 30.09.2019.

V Bádiciach, dňa 19.09.2016

Mgr. Július Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 65/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.09.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 2/2016 ,,O udeľovaní Čestného občianstva
obce Bádice, Ceny obce Bádice, Ceny starostu obce Bádice“

V Bádiciach, dňa 19.09.2016

Mgr. Július Gál
starosta obce

