.j.: 96/2018
Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 25.04.2018

Prítomní:

Mgr. Július Gál, starosta obce
Poslanci: Ján Arpáš, Ing. Stanislav Gál, Mgr. Ivan Lacika, Marián Malina,
Jozef Mudrák
Neprítomní: Ďalší prítomní: PhDr. Lucia Kočišová, Žofia Kunová, zamestnanec obce
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce
5. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o prenajímaní obecných nájomných
bytov
6. Schválenie zmluvy o prenájme obecného pozemku parc. č. 36 v kat. úz. Bádice pre
LKT Building s.r.o. Nitra za účelom výstavby nájomných bytov
7. Schválenie ,, Dekrétu o udelení čestného občianstva obce Bádice “ p. Igorovi Gálovi
8. Schválenie ,, Dekrétu o udelení čestného občianstva obce Bádice “ p. Dušanovi
Podzemskému
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.
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 Mariána Malinu. Do
návrhovej komisie navrhol Mgr. Ivana Laciku a Jozefa Mudráka.
Poslanci schválili overovateľov zápisnice aj návrhovú komisiu v tomto zložení.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

-

2 -

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 návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce
p. starosta predniesol návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a zároveň vysvetlil aj právnu úpravu
tohto VZN. Vysvetlil, že dodatok spočíva najmä v problematike zberu pneumatík. Podotkol,
že v obci zber pneumatík vykonáva Pneuservis na Hlavnej ul.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

1 (Ján Arpáš)

K bodu 5.
Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o prenajímaní obecných nájomných
bytov
p. starosta predniesol návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 a vysvetlil, že z akého dôvodu je
potrebné prijať dodatok k tejto VZN. Uviedol, že VZN, ktoré bolo prijaté ešte v roku 2015
neobsahuje všetky náležitosti uchádzačov o pridelenie nájomných bytov. Z uvedeného dôvodu
bolo potrebné doplniť toto VZN. PhDr. Kočišová mala pripomienku k danému dodatku a
podrobne vysvetlila jednotlivé body, ktoré navrhla zapracovať do dodatku. Po dlhšej diskusii
sa poslanci dohodli, že schválenie dodatku k bytovkám sa odloží na najbližšie zasadnutie OZ
a zároveň poverili spracovaním dodatku PhDr. Kočišovú.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Schválenie zmluvy o prenájme obecného pozemku parc. č. 36 v kat. úz. Bádice pre LKT
Building s.r.o. Nitra za účelom výstavby nájomných bytov
p. starosta predložil na schválenie zmluvu o prenájme obecného pozemku za účelom
výstavby nájomných bytov, ktorých stavbu bude realizovať firma LKT Building, s. r. o. Ďalej
uviedol, že s výstavbou by sa malo začať na začiatku mája 2018.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Schválenie ,, Dekrétu o udelení čestného občianstva obce Bádice “ p. Igorovi Gálovi
Návrh na udelenie Dekrétu čestného občianstva obce Bádice pre Igora Gála, bytom Česká
republika navrhol starosta. Odôvodnil to tým, že ako rodák z obce daroval pre obec pozemok,
na ktorom dnes stoja bytové domy.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

- 3 K bodu 8
Schválenie ,, Dekrétu o udelení čestného občianstva obce Bádice “ p. Dušanovi
Podzemskému
Návrh na udelenie Dekrétu čestného občianstva obce Bádice pre Dušana Podzemského,
bytom Česká republika navrhol starosta. Odôvodnil to tým, že ako rodák z obce daroval pre
obec pozemok, na ktorom dnes stoja bytové domy.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 9.
Diskusia
p. Malina – opätovne navrhol urobiť oplotenie pri bytovkách
– dotazoval sa na cestu, ktorá sa buduje pri cintoríne v prospech bytoviek a tak
isto na vodu, ktorá tam vyviera a vteká do vpustu pri zrkadle
– dotazoval sa na cestu K vinohradom, kedy sa bude riešiť
p. starosta odpovedal :
- oplotenie pri bytovkách sa nebude stavať, nakoľko na túto investíciu nemá obec dostatok
financií
- uvedená cesta pri cintoríne je vybudovaná podľa zmluvy a taktiež uviedol, že už táto cesta
má podklad pre budúcu asfaltovú cestu a rigol bude upravený až po dokončení bytoviek
- oprava cesty K vinohradom by mala byť vykonaná v tomto roku, ale len v rozsahu 24.000,€
p. Lacika - navrhol aby sme cestu K vinohradom prešli spolu aj s projektantom a navrhli
najlacnejšie riešenie na povrchovú úpravu
p. starosta odpovedal :
- projekt na výstavbu cesty je už vypracovaný, ale pripustil aj prepracovanie projektu
Ďalej p. starosta informoval zastupiteľstvo o tom, že v súčasnej dobe obec nemá
pracovníkov na kosenie a úpravu verejnej zelene. Uviedol, že má len jedného pracovníka
Mariana Gála, ktorý pracuje v týždni len dvakrát po štyri hodiny a tento čas nestačí na kosenie.
Z uvedeného dôvodu sme aj cestou obecného rozhlasu požiadali verejnosť o brigádnikov na
dohodu. Zatiaľ sa nikto neprihlásil.
Starosta informoval poslancov aj o počte kubíkov odpadovej vody, ktorú odvádzame do
kanalizačnej siete Podhorian. Uviedol, že podľa doterajších prepočtov, obec na kanalizáciu
ročne dopláca cca 2000,- €. Navrhol aj pravdepodobné zvýšenie poplatkov za odpadovú vodu
do kanalizačnej siete od 1.1.2019.
Starosta na záver konštatoval, že všetky podané návrhy berie na vedomie, ale zároveň
poznamenal, že ku každému návrhu je potrebné povedať aj spôsob jeho realizácie.

-

4

-

K bodu 10.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Mgr. Ivan Lacika a Jozef Mudrák prečítali uznesenie z 1.
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ
- Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
- Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce
- Schválenie zmluvy o prenájme obecného pozemku parc. č. 36 v kat. úz. Bádice pre
LKT Building s.r.o. Nitra za účelom výstavby nájomných bytov
- Schválenie ,, Dekrétu o udelení čestného občianstva obce Bádice “ p. Igorovi Gálovi
- Schválenie ,, Dekrétu o udelení čestného občianstva obce Bádice “ p. Dušanovi
Podzemskému
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 11.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. zasadnutie OZ.

V Bádiciach, 25.04.2018

Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Gál

___________________________

Marián Malina

___________________________

