Zápisnica

159/2017

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 15.03.2017
Prítomní:

Mgr. Július Gál, starosta obce
Poslanci: Ing. Stanislav Gál, Mgr. Ivan Lacika, Marián Malina, Jozrf Mudrák
Neprítomní: Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce
Ján Arpáš
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Prerokovanie mandátu poslanca na uprázdnené miesto OZ
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Mgr. Július Gál, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
a konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, zasadnutie je schopné
právoplatne sa uznášať a rozhodovať.
Program rokovania bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z rokovania starosta navrhol poslancov Mgr. Ivana Laciku
a Mariána Malinu. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Stanislava Gála a Jozefa Mudráka.
Poslanci schválili overovateľov zápisnice aj návrhová komisiu v tomto zložení.
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.
K bodu 4. Prerokovanie mandátu poslanca na uprázdnené miesto OZ
Starosta informoval poslancov, že p. Bc. Andrea Martonková dňa 06.03.2017 doručila do
podateľne OcÚ písomné vzdanie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a zároveň aj člena
kultúrnej komisie. Uprázdnenie mandátu poslanca OZ súvisí so zánikom mandátu podľa § 25,
ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník ten, ktorý
získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol
zvolený za poslanca. Ďalším náhradníkom s najvyšším počtom platných hlasov bol oslovený
Ján Arpáš. Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach dňa 15.03.2017 vyhlasuje nastúpenie náhradníka
za poslanca obecného zastupiteľstva v Bádiciach.
Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub a tým a ujal
výkonu svojej funkcie.

-

2

-

K bodu 5. Diskusia
• Mgr. Lacika diskutoval ohľadne uprázdneného miesta v kultúrnej komisie - mohli by
sme zapojiť mladú generáciu
• Starosta je toho názoru, že do kultúrnej komisie by bolo dobré hľadať takých členov,
ktorí majú zmysel pre zodpovednosť .
• Mgr. Lacika navrhol, aby sme vyzvali miestnym rozhlasom tých občanov, ktorí ešte
nie sú napojení na kanalizáciu, aby tak urobili v čo najkratšom čase.
K bodu 6. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Ing. Stanislav Gál a Jozef Mudrák prečítali uznesenie z 2.
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
-

Overovateľov zápisnice a návrhová komisiu
Program OZ
Vzdanie sa funkcie poslankyne a zároveň kultúrnej komisie Bc. Andrei Martonkovej,
vyhlásenie nastúpenia náhradníka

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Overovateľov zápisnice a návrhová komisiu
Program OZ

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Vzdanie sa funkcie poslankyne a zároveň členky kultúrnej komisie Bc. Andrei
Martonkovej, vyhlásenie nastúpenia náhradníka Jána Arpáša

K bodu 12. Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 15.03.2017
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ivan Lacika

___________________________

Marián Malina

___________________________

