1094/2017
Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 13.12.2017
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 za rok 2017
4. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
5. Návrh na prijatie VZN ,,O zavedení a poskytovaní elektronických služieb“
6. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2018 - 2020
7. Schválenie kultúrno spoločenských podujatí na rok 2018
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. Do programu navrhol pridal ešte
jeden bod na schválenie a to schválenie záložného práva vo veci vkladu do katastra
nehnuteľností Nitra podľa záložnej zmluvy v prospech Min. dopravy a výstavby SR.
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.
Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
Komisia pre prideľovanie obecných nájomných bytov v obci Bádice zastúpená menovite
Máriou Arpášovou, Jozefom Mudrákom a PhDr. Luciou Kočišovou, PhD. vydalo svoje
stanovisko k zasadnutiu zo dňa 15.11.2017.
Úlohou komisie bolo posúdiť žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu, nakoľko sa
uvoľnil jeden jednoizbový byt.
Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu boli posúdené podľa platného VZN č.
4/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov. V zozname žiadostí bolo spolu 13 žiadostí,
z ktorých komisia vybrala jednu oprávnenú žiadosť.

Záver: Komisia zriadená pre prideľovanie obecných nájomných bytov odporúča poslancom
schváliť žiadosť p. Štefana Goliera.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Návrh na prijatie VZN ,,O zavedení a poskytovaní elektronických služieb“
Starosta vysvetlil poslancom, že účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám a
fyzickým osobám uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k
Obci Bádice elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky
a elektronickej komunikácie obce Bádice voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu
právomoci obce Bádice podľa osobitných predpisov.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2018 - 2020
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenom čase. Poslanci obdržali návrh rozpočtu
v písomnej forme. Z radov občanov neboli žiadne pripomienky ani návrhy.
K jednotlivým položkám v rozpočte mali niektorí poslanci pripomienky, ktoré im starosta
obce vysvetlil.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2018
v nadpolovičnej väčšine.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

1 (Malina Marián)

Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2019-2020 obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie.
K bodu 7.
Schválenie kultúrno spoločenských podujatí na rok 2018
Predseda kultúrnej komisie pán Mgr. Lacika predložil návrh kultúrnyvh akcií na rok 2018
v takomto poradí: 30.04.2018 - 1. máj, 23.06.2018 - Gastrofest, 25.08.2018 - Športový deň
pre deti, kino pre deti v letných mesiacoch, 27.10.2018 - Úcta k starším a Jubilanti spolu,
08.12. 2018 - Mikuláš. Z dôvodu slabej účasti na rôznych obecných akciách sa úcta k starším
spojí s oslavou jubilantov. A taktiež Silvestrovskú zábavu z dôvodu malého záujmu občanov
obec nebude organizovať. Ak niektorí občania budú mať záujem, môžu si Silvestra
zorganizovať súkromne. Kultúrny dom bude k dispozícii.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 8.
Rôzne
- Starosta informoval zastupiteľstvo ohľadne záložnej zmluvy č. 0114-PRB-2016/Z,
ktorú nám zaslalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, na zriadenie záložného
práva v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR a to na zabezpečenie
nájomného charakteru k 10 b. j. Bádice, na výstavbu ktorých bola v zmysle
zmluvy č. 0114-PRB-2016 poskytnutá dotácia vo výške 179 010,00 EUR. Pre
zabezpečenie vkladu je potrebné túto záložnú zmluvu predložiť katastrálnemu
odboru v Nitre a k tomu je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. Poslanci
záložnú zmluvu zo dňa 19.10.2017 jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

-

Starosta informoval poslancov ohľadne rozpočtu na stave kanalizácie, podotkol, že
v súčasnej dobe obec na kanalizáciu dopláca vo výške 1100,- ročne, ktoré idú
z rozpočtu obce. Vyzval poslancov, aby venovali pozornosť občanom, ktorí sú
nedisciplinovaní a hádžu rôzne veci a predmety do kanalizácie, ktoré upchávajú
čerpadlá, následkom čoho vznikajú náklady na ďalší chod kanalizácie.

-

Starosta informoval poslancov o našej významnej osobnosti Františkovi Jozefovi
Turčekovi (3.12.1915 – 04.03.1977), rodáka z Bádic – bol prvým slovenským
ekológom a známym zoológom vo svete. Vďaka svojmu talentu a usilovnosti sa
stal vedcom európskeho významu, preto mu starosta navrhol vyhotoviť pamätnú
tabulu.

-

Ďalej starosta navrhol, aby sa od nového roku zaviedol nový systém vyhlasovania
jubilantom v miestnom rozhlase a to: vyhrávať 1x do mesiaca – poslednú stredu
v mesiaci všetkým občanom naraz, ktorí dosiahli v danom mesiaci jubileum

-

p. Malina sa dotazoval na častý výpadok elektriny, najmä v hornej časti obce

-

p. Malina – vyslovil nespokojnosť s kosením na ulici K vinohradom. Starosta
odpovedal a vyzdvihol poriadok v obci ako aj kosenie na verejných
priestranstvách. Podotkol, že každý je povinný podľa VZN vykonať kosenie pred
svojím domom ako aj udržiavať poriadok v obci.

-

Pani Čelináková Darina sa dotazovala, resp. sa pýtala, či všetci občania si podali
daňové priznanie po ukončení ,,ROEP“ v našej obci, poukázala hlavne na
majiteľov pozemkov ,,bývalé ihrisko“, následne navrhla vykonať kontrolu
kontrolórkou obce.

-

Ďalej pani Čelináková uviedla, že na hornú studničku pod Hôrkou chodí veľa ľudí
na vodu a keďže sú tam hraničné výsledky škodlivosti, či na vine nie je chov
hovädzieho dobytka, ktorý sa chová na hôrke. Navrhla vykonať šetrenie
v inštitúciách, kde sa chov dobytka povoľuje a či sa dodržujú všetky hygienické
opatrenia.

-

Starosta ROEP-ku vzal na vedomie a čo sa týka chovu hovädzieho dobytka tak
prisľúbil, že túto vec postúpi kompetentným orgánom.

-

p. Lacika – či dostaneme nejaké dotácie z MAS Žibrice. Starosta informoval, že na
začiatku mesiaca bola porada ohľadne MAS, kde nás ubezpečili, že s najväčšou
pravdepodobnosťou by sme nejaké dotácie už mohli čerpať v priebehu roka 2018,
max. však do výšky 24 000,00 EUR. Investície, ktoré budú presahovať túto čiastku
si budeme musieť doplatiť z rozpočtu obce.

K bodu 9.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Ing. Stanislav Gál a Mgr. Ivan Lacika prečítali uznesenie zo 4.
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
-

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Program OZ

-

Kontrolu uznesení za rok 2017
Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
Návrh na prijatie VZN ,, O zavedení a poskytovaní elektronických služieb“
Rozpočet na rok 2018 -2020
Kultúrno spoločenské podujatia na rok 2018
Návrh na vklad do katastra

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
- Program OZ
- Pridelenie obecného nájomného bytu
- VZN ,, O zavedení a poskytovaní elektronických služieb“
- Rozpočet na rok 2018
- Kultúrno spoločenské podujatia na rok 2018
- Návrh na vklad do katastra
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Rozpočet na roky 2019 - 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 01.01.2018

K bodu 10.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 13.12.2017
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Arpáš Ján

___________________________

Jozef Mudrák

___________________________

