Zápisnica

88/2017

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 01.03.2017
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
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Schválenie nezávislého audítora za rok 2016
5. Schválenie rozpočtu na rok 2017-2019
6. Informácia o pridelení orientačných čísiel v zmysle zákona č. 31/2003,
7. Schválenie kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017
8. Prehodnotenie poskytnutia finančných prostriedkov pre CVČ, Štefánikova č. 63, Nitra (
413/2016)

9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Mgr. Július Gál, starosta obce a privítal všetkých poslancov na prvom
tohtoročnom zasadnutí. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je
uznášania schopné.
Starosta navrhol doplniť program rokovania o bod: Schválenie protipožiarnej hliadky obce.
Program rokovania doplnený o bod Schválenie protipožiarnej hliadky bol jednohlasne
schválený.
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 Mariana Malinu a Bc. Andreu Martonkovú.
Poslanci schválili overovateľov zápisnice aj návrhová komisiu v tomto zložení.
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. Schválenie nezávislého audítora za rok 2016
Za overenie účtovnej závierky za rok 2016 starosta navrhol audítorku Ing. Henrietu Godány
Vaššovú , číslo licencie 1142.
Poslanci nemali námietky a audítorku Ing. Henrietu Godány Vaššovú schválili.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

-

2

-

K bodu 5. Schválenie rozpočtu na rok 2017-2019
Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako i na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenom čase. Poslanci obdržali návrh rozpočtu
v písomnej forme. Z radov občanov neboli žiadne pripomienky ani návrhy.
Každú položku v rozpočte poslanci prebrali dopodrobna.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6. Informácia o pridelení orientačných čísiel
Starosta informoval poslancov, že na základe našich podkladov sú už adresy v registri adries
opravené, čiže orientačné čísla 0 sa zmenili. Všetky osoby, ktoré majú u nás trvalý pobyt, sú
povinné do 30 dní od zápisu v IS Register adries vybaviť si nový občiansky preukaz na oddelení
dokladov OR PZ Nitra, Piaristická 5. Ďalej starosta informoval, že v najbližších dňoch osadíme
v obci aj smerové tabule s názvami ulíc.
K bodu 7. Schválenie kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017
Predseda kultúrnej komisie predniesol návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2017 a to:
- 1. Máj
- Gastrofest
- Deň detí
- Úcta k starším
- Mikuláš
- Jubilanti
- Silvester
Bc. Martonková navrhla doplniť program o ,,Deň matiek“.
Poslanci tento plán podujatí doplnený o bod ,,Deň matiek“ schválili.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 8. Prehodnotenie poskytnutia finančných prostriedkov pre CVČ, Štefánikova č.
63, Nitra ( 413/2016)
Starosta informoval poslancov o požiadavke MsU v Nitre o dotáciu pre CVČ Domino pre deti
navštevujúce toto združenie. Starosta navrhol prispieť na tento účel finančnú čiastku vo výške
20 €. Poslanci tento návrh akceptovali.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 9. Schválenie protipožiarnej hliadky obce
Starosta informoval poslancov o vykonanej kontrole na obci z úseku Hasičského
záchranného zboru. Pri tejto kontrole sa zistilo, že naša obec nemá autorizovaného
bezpečnostného technika a ani protipožiarnu hliadku. Bezpečnostný technik musí byť človek,
ktorý má na to oprávnenie a protipožiarnu hliadku si musíme zvoliť z radov našich občanov,
alebo poslancov. Za bezpečnostného technika starosta odporučil Ing. Ivana Matúšku z Nitry,
ktorý nám aj vypracuje Požiarny štatút Obce a aj na firmy, ktoré sa v obci nachádzajú. Platený
bude na základe dohody. Do protipožiarnej hliadky starosta navrhol za predsedu Mariána
Malinu a za členov hliadky Ing. Stanislava Gála a Jozefa Mudráka. Poslanci protipožiarnu
hliadku v tomto zložení schválili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

-3K bodu 10. Diskusia
• Kontrolórka obce PhDr. Lucia Kočišová, PhD. predložila návrh plánu kontrolnej
činnosti na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 a zároveň aj správu
o kontrolnej činnosti za rok 2016
• Starosta – na základe požiadavky z posledného zastupiteľstva spraviť kompletný
rozbor vody zo studničky pod Hôrkou, nám prišli výsledky. Bohužiaľ, táto voda nie
je ošetrovaná, obsahuje - laicky povedané huby a plesne, látky ktoré spôsobujú
zápaly a infekcie a väčšie množstvo dusičnanov. Preto nie je vhodná na užívanie.
Výsledky z rozboru vody zverejníme na úradnej tabuli obce ako aj miestnym
rozhlasom.
• Starosta – tohto roku vykonáme rekonštrukciu kancelárie obecného úradu
• Malina – opätovne navrhol zvolať verejné zhromaždenie občanov - k tomuto
starosta uviedol, že každé OZ je verejné a zatiaľ sa ani jeden občan na OZ
nezúčastnil.
• Mgr. Lacika – sa spýtal ohľadne novej pracovnej sily na obecnom úrade, čo by mala
v pracovnej náplni, mohla by mať na starosti aj upratovanie kultúrneho domu alebo
domu smútku – k tomuto starosta poznamenal, áno potrebovali by sme pracovnú
silu aspoň na polovičný pracovný úväzok, ktorá by robila administratívnu prácu
a zároveň by mohla mať v náplni práce aj udržiavanie kultúrneho domu alebo domu
smútku.
• Ing. Gál – treba riešiť prípojky na kanalizáciu, treba vyzvať občanov, ktorí ešte nie
sú pripojení na kanalizáciu, aby tak urobili čím skôr. Tých občanov, ktorí nie sú
napojení, treba vyzvať, aby predložili doklad o zneškodnení obsahu žumpy.
• Starosta na záver konštatoval, že všetky podané návrhy berie na vedomie, ale
poznamenal, že ku každému návrhu je potrebné povedať aj spôsob jeho realizácie.
K bodu 11. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Marián Malina a Bc. Andrea Martonková prečítali uznesenie
z 1. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
- Program OZ s doplneným bodom
- Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- Kontrolu uznesení
- schválenie nezávislého audítora za rok 2016
- schválenie rozpočtu na rok 2017 – 2019
- informáciu o pridelení orientačných čísiel
- schválenie kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017
- prehodnotenie poskytnutia finančných prostriedkov pre CVČ, Štefánikova č. 63, Nitra
- schválenie protipožiarnej hliadky obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Program OZ
Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
nezávislého audítora za rok 2016
rozpočet na rok 2017
plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017

-4-

poskytnutia finančných prostriedkov pre CVČ, Štefánikova č. 63, Nitra
protipožiarnu hliadku obce

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 12. Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 08.03.2017
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Gál

___________________________

Jozef Mudrák

___________________________

