Č.j.: 393/2018
Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 20.06.2018

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. Návrh Záverečného účtu Obce Bádice za rok 2017
5. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k návrhu Záverečného účtu Obce Bádice za
rok 2017
6. Úprava rozpočtu
7. Prejednanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre
8. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o prenajímaní obecných nájomných
bytov
9. Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre nové volebné
obdobie 2018 - 2022
10. Určenie rozsahu úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2018 -2022
11. Návrh na odpredaj obecného majetku pre p. Evu Gálovú
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Mgr. Július Gál, starosta obce a privítal všetkých poslancov na
druhom 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 Mariána Malinu a Jozefa Mudráka a do
návrhovej komisie Jána Arpáša a Ing. Stanislava Gála.
Poslanci schválili overovateľov zápisnice aj návrhovú 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.
Návrh Záverečného účtu Obce Bádice za rok 2017
Návrh záverečného účtu Obce Bádice za rok 2017 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli
od 05.06.2018. Materiál obdržali poslanci v písomnej forme. Doplňujúce informácie
k záverečnému účtu podala p. Kunová. Schodok rozpočtu vo výške -255 334,82 EUR bol
v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný z rezervného fondu a z finančných operácií. Na
základe uvedených skutočností Obec rezervný fond netvorí. Prítomní poslanci nemali žiadne
pripomienky. Hlasovanie za schválenie záverečného účtu s výrokom: súhlas s celoročným
hospodárením bez výhrad.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k návrhu Záverečného účtu Obce Bádice za
rok 2017
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce
Bádice za rok 2017, v ktorom skonštatovala, že návrh obsahuje všetky predpísané náležitosti a
odporúča záverečný účet a celoročné hospodárenie schváliť ,,bez výhrad“. Poslanci predmetné
stanovisko vzali na vedomie.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Úprava rozpočtu
Starosta predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu. Koncom roka 2017 sme dostali zo
štátneho rozpočtu dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 10 000 EUR na kamerový systém.
Tento projekt je potrebné spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 20 % výdavkov.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vykonať zmeny v rozpočte.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Prejednanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre
p. starosta informoval OZ, že v mesiaci február 2018 bola vykonaná na Obecnom úrade
v Bádiciach previerka zachovávania zákonnosti zo strany Okresnej prokuratúry Nitra.
Prokuratúra konštatovala formou ,, protestu “ že je potrebné upraviť VZN č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice, najmä
ustanovenie § 18, ktorý prokuratúra navrhla zrušiť.
Poslanci s návrhom prokuratúry súhlasili a protestu vyhoveli.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 8
Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o prenajímaní obecných nájomných
bytov
Keďže na minulom zasadnutí OZ sa dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 neschválil, kontrolórka
obce PhDr. Kočišová vypracovala kompletne nové znenie VZN č. 1/2018 o prenajímaní
obecných nájomných bytov, ktoré poslanci schválili. Týmto VZN č. 1/2018 sa ruší VZN č.
4/2015.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 9.
Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre nové volebné
obdobie 2018 - 2022
Starosta obce predložil návrh na prejednanie a určenie počtu poslancov, ktorí majú byť v
obci zvolení pre nadchádzajúce volebné obdobie 2018 – 2022. V prípade našej obce je počet
podľa počtu obyvateľov od 41 do 500 v rozsahu 3 až 5 poslancov. Starosta navrhol 5 poslancov,
s čím OZ súhlasilo. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách pre volebné obdobie 2018 – 2022
sa bude voliť 5 poslancov.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 10.
Určenie rozsahu úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2018 -2022
Starosta uviedol, že zároveň je potrebné určiť v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce. Starosta
obce navrhol určiť výkon starostu v rozsahu 100%. Iný návrh zo strany poslancov nebol.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 11.
Návrh na odpredaj obecného majetku pre p. Evu Gálovú
p. starosta informoval OZ, že v roku 2004 malo dôjsť pri vysporiadaní pozemkov pod
kultúrnym domom k zámene medzi Obcou Bádice a Evou Gálovou, Kostolná 73, Bádice .
Zámena bola realizovaná len jednostranne, to znamená, že majetok p. Gálovej na obec bola
na katastri realizovaná, ale majetok obce na p. Gálovú realizovaná nebola. Z uvedeného
dôvodu bol tento akt realizovaný aj v roku 2014, ale opätovne neúspešne. Z uvedeného dôvodu
si p. Gálová podala žiadosť na prevod vlastníckeho práva parcely č. 172/4 – zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 139 m2 , ktorá bola odčlenená z parc. č. 172/1 a zameraná geometrickým
plánom č. 73/2014 k. ú. Bádice, overeným pod č. 1913/2014 dňa 18.11.2014. Zároveň žiada
Obec Bádice o vyhotovenie návrhu zmluvy na prevod vlastníckeho práva k parcele č. 172/4,
nakoľko posledný návrh zo dňa 17.12.2014 bol zamietnutý. Poslanci s prevodom vlastníckeho
práva parcely č. 172/4 k. ú. Bádice súhlasili.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 12.
Diskusia
Diskusia prebiehala ku každému bodu samostatne
K bodu 13.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Ján Arpáš, Ing. Stanislav Gál prečítali uznesenie z 2. zasadnutia
OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ
- Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
- Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
- úpravu rozpočtu
- schvaľuje protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre
- VZN č. 1/2018 o prenajímaní obecných nájomných bytov
- 1 volebný obvod a počet poslancov 5 obecného zastupiteľstva pre nové volebné obdobie 2018
– 2022
- Rozsah výkonu starostu obce na nové volebné obdobie 2018 -2022 100 % na nové volebné
obdobie 2018 -2022
- pozemok pre p. Gálovú
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo ruší:
-

VZN č. 4/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 14.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. zasadnutie OZ.

V Bádiciach, 20.06.2018

Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Marián Malina

___________________________

Jozef Mudrák

___________________________

