Zápisnica

392/2016

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 12.12.2016
Prítomní:

Mgr. Július Gál, starosta obce
Poslanci: Ing. Stanislav Gál, Marián Malina, Bc. Andrea Martonková, Jozef
Mudrák,
Neprítomní: Mgr. Ivan Lacika
Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Správa nezávislého audítora za rok 2015
5. Individuálna výročná správa Obce Bádice za rok 2015
6. Úprava rozpočtu za rok 2016
7. Informácia o pridelení orientačných čísiel v zmysle zákona č. 31/2003
8. Schválenie kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Mgr. Július Gál, starosta obce a privítal všetkých poslancov na tomto
zasadnutí. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Starosta navrhol vypustiť bod č. 8 a nahradiť ho novým bodom, ktorý znie : Schválenie
dodatku ku kúpnej zmluve uzatvorenej medzi LKT Building s.r.o. Nitra a Obcou Bádice a
schválenie prevodu bytoviek z LKT Building na Obec Bádice. Takto upravený program bol
jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

za: 4

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 Mariana Malinu a Bc. Andreu Martonkovú.
Hlasovanie:

za: 4

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 a taktiež odpovedal na jednotlivé diskusné príspevky
z predchádzajúcich rokovaní.

K bodu 4. Správa nezávislého audítora za rok 2015

-2Starosta informoval OZ o správe nezávislého audítora Ing. Henriety Godány Vaššovej za
overenie účtovnej závierky za rok 2015.
K bodu 5. Individuálna výročná správa Obce Bádice za rok 2015
Individuálnu výročnú správu poslanci OZ brali na vedomie.
K bodu 6. Úprava rozpočtu za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu :
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7. Informácia o pridelení orientačných čísiel v zmysle zákona č. 31/2003
Starosta informoval rokovanie o nutnosti prideľovanie orientačných čísiel, nakoľko to vyplýva
zo zákona. Podotkol, že z toho vyplývajú aj finančné povinnosti, ktoré spočívajú v nákupe
smerových tabúl.
K bodu 8. Schválenie dodatku a prevodu bytoviek z LKT Building Nitra na Obec Bádice.
Starosta informoval OZ o tom, že výstavba a ukončenie bytoviek sa dostali do finálnej podoby
čo znamená, že už na úrovni ŠFRB a Min. dopravy sa uskutočnili takmer všetky administratívne
úkony, ktoré nám už umožnia čerpať finančné dotácie. Z uvedeného dôvodu je potrebné
schváliť dodatok ku kúpnej zmluve medzi LKT Bulding a Obcou Bádice a previesť bytovky
z LKT Building na Obec Bádice.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 9. Diskusia
Starosta - rekonštrukcia kancelárie obecného úradu
premiestniť kontajner na zber šatstva pred COOP Jednota vedľa kontajnera pri
cintoríne
- kúpa novej bubnovej kosačky
- vyhodnotenie akcií za rok 2016 – starosta skonštatoval, že s úrovňou všetkých akcií bol
spokojný
- pýtal sa, že či budeme stavať ďalšie bytovky a zároveň navrhol stavať ďalšiu bytovku
hneď vedľa už stojacich bytoviek
- vyšli nové výzvy na rekonštrukcie a opravy ciest, uviedol, že už na cestu K vinohradom
a Krížnu má vyhotovený projekt, treba spraviť verejné obstarávanie
Mudrák : podporil výstavbu nových bytoviek
Malina – navrhol zvolať verejné zhromaždenie občanov, k tomuto starosta uviedol, že každé
OZ je verejné a zatiaľ sa ani jeden občan na OZ nezúčastnil.
Martonková - návrh na urobenie rozboru vody studničky pod Hôrkou
K bodu 10. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Malina a Bc. Andrea Martonková prečítali uznesenie zo 6.
zasadnutia OZ.

Hlasovanie:

za: 4

3 -

proti: 0

zdržal sa:

0

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
- Program OZ
- Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- Schválenie dodatku ku kúpnej zmluve a prevodu bytoviek z LKT Building v prospech
obce Bádice
- Správu audítora účtovnej závierky za rok 2015 Ing. Henrieta Godány Vaššovej
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
- Program OZ
- Úpravu rozpočtu na rok 2016
- Schválenie prevodu bytoviek z LKT Building na Obec Bádice
K bodu 11. Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 13.12.2016
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Gál

___________________________

Jozef Mudrák

___________________________

