856/2017
Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 21.06.2017
Prítomní:

Mgr. Július Gál, starosta obce
Poslanci: Ján Arpáš, Ing. Stanislav Gál, Mgr. Ivan Lacika, Marián Malina,
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 záverečného účtu za rok 2016
5. Úprava rozpočtu na rok 2017
6. Schválenie Márie Arpášovej za člena kultúrnej komisie
7. Návrh rozvoja obce po línii výstavby rodinných domov a bytových jednotiek
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. 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 5 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Jána Arpáša a Jozefa Mudráka. Do návrhovej
komisie navrhol Ing. Stanislava Gála a Mgr. Ivana Laciku
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 plnia priebežne.
K bodu 4.
Schválenie záverečného účtu za rok 2016
Návrh záverečného účtu Obce Bádice za rok 2016 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli
od 05.06.217. Doplňujúce informácie k záverečnému účtu podala p. Kunová – ekonómka
obce. Schodok rozpočtu vo výške -5 089,73 EUR bol vysporiadaný z finančných operácií vo
výške 17 585,93 EUR. Zo zostatku finančných operácií sa vylučujú nevyčerpané prostriedky
z fondu prevádzky, údržby a opráv, nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu a z fondu
rozvoja bývania. Takto upravené hospodárenie obce za rok 2016 je vo výške 6 153,30 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia ako zdroj tvorby rezervného fondu
vo výške 6 153,30 EUR.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:
1

0

Hlavný kontrolór obce predložil poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce Bádice
za rok 2016, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné
hospodárenie bez výhrad. Poslanci danú správu vzali na vedomie.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Úprava rozpočtu na rok 2017
Starosta predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu. Táto úprava rozpočtu vychádza
hlavne z akčných priorít obce, ktoré sa v blízkej budúcnosti budú realizovať. Predovšetkým
sa jedná o modernizáciu obecného úradu a výstavbu ďalších
bytových jednotiek.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vykonať zmeny v rozpočte. Na rekonštrukciu obecného
úradu by mala obec dostať finančnú dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 2 770,00 EUR
z VUC. Zvyšnú čiastku vo výške 1 648,00 EUR musíme hradiť z vlastných zdrojov. Ďalej
starosta skonštatoval, že pokiaľ obec chce mať kanceláriu na úrovni iných okolitých obecných
úradov je potrebné, aby kancelária obecného úradu bola kompletne zariadená podľa dnešných
potrieb vrátane výmeny interiéru.
Starosta taktiež informoval poslancov ohľadne výziev, ktoré vyšli, resp. vychádzajú pre
obce. Starosta informoval o výzve, ktorá sa týka výstavby ciest. Poznamenal, že výzva na
výstavbu ciest zo strany štátu bola realizovaná, avšak naša obec nespĺňa kritéria na výstavbu
uvedenej cesty t.j. ul. K vinohradom. Žiaľ, výzva ktorá vyšla sa týka len ciest, ktoré spájajú
určité miesta, obchodné centrá ..... Preto poslanci navrhli spraviť aspoň čiastočnú úpravu
cesty K vinohradom. Poslanci opätovne navrhli doviesť asfaltovú drť, čím by sa zrovnali
nerovnosti na ceste.
Aby sme mohli vykonať všetky tieto úpravy, poslanci schválili použitie rezervného fondu
vo výške 10 329,00 EUR. Z toho 1 648,00 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu obecného
úradu a 8 681,00 EUR na jednu splátku dlhodobého záväzku za kanalizáciu.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Schválenie Márie Arpášovej za člena kultúrnej komisie
Za člena do kultúrnej komisie starosta oslovil pani Máriu Arpášovú, ktorá sa aktívne
zapája do kultúrnych akcií obce. Poslanci nemali žiadne námietky a pani Máriu Arpášovú
schválili za členku kultúrnej komisie.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Návrh rozvoja obce po línii výstavby rodinných domov a bytových jednotiek
Starosta informoval poslancov s výstavbou rodinných domov v obci a ohľadne novej
výstavby bytovky. Bytovku navrhol postaviť už za existujúcimi bytovkami . Podotkol, že ak
sa poslanci rozhodnú schváliť výstavbu bytovky bude potrebné urobiť provizórnu cestu spoza
záhrad, ktorá bude slúžiť na dopravu materiálu a hlavne z dôvodu kolaudácie bytovky.
Poslanci sa po dlhšej debate boli osobne pozrieť na terén – cestu poza záhrady a dohodli sa,
že je potrebné zistiť si cenové ponuky na cestu. Výstavbu bytoviek na uvedenej parcele č. 36
poslanci schválili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

2

K bodu 8.
Rôzne
- starosta informoval poslancov ohľadne napojenia obecného úradu na kanalizáciu a
zároveň požiadal pána Mudráka, aby sa ujal tejto práce ako ,, stavebný dozor. “
- starosta sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na stavbe pódia a na usporiadaní
akcie ,, GASTROFEST Bádice 2017“ . Zvlášť sa poďakoval Ivanovi Lacikovi,
autorovi myšlienky stavby pódia za kult. domom ako aj Marianovi Kunovi, ktorí
odpracovali nespočetné množstvo hodín bez nároku na finančné ohodnotenie.
K bodu 9.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Ing. Stanislav Gál a Mgr. Ivan Lacika prečítali uznesenie z 3.
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
-

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program OZ
Záverečný účet za rok 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Úpravu rozpočtu
Schválenie nového člena do kultúrnej komisie Márie Arpášovej
Návrh na výstavbu bytovej jednotky

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Program OZ
Záverečný účet obce Bádice za rok 2016 a celoročné hospodárenie
Úpravu rozpočtu
Nového člena do kultúrnej komisie
Výstavbu novej bytovej jednotky

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2016.

K bodu 10.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 3. zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 21.06.2017
__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Zapísala: Žofia Kunová
Overovatelia:
Arpáš Ján

___________________________

Jozef Mudrák

___________________________
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