Č. j.: 759/2018
Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 10.10.2018
Prítomní:

Mgr. Július Gál, starosta obce
Poslanci: Ján Arpáš, Ing. Stanislav Gál, Jozef Mudrák

Neprítomní: Mgr. Ivan Lacika, Marián Malina
Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva z posledného OZ
4. Návrh schválenia ,,Programu odpadového hospodárstva Obce Bádice na roky 2016 –
2020“
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Mgr. Július Gál, starosta obce a privítal všetkých poslancov na
treťom tohtoročnom zasadnutí. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ
je uznášania schopné. Ivan Lacika svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil
práceneschopnosťou. Marian Malina svoju neúčasť na zasadnutí neospravedlnil.
Hlasovanie:

za: 3

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Jána Arpáša a Ing. Stanislava Gála a do
návrhovej komisie Jána Arpáša a Jozef Mudrák.
Poslanci schválili overovateľov zápisnice aj návrhovú komisiu v tomto zložení.
Hlasovanie:

za: 3

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.
Programu odpadového hospodárstva Obce Bádice na roky 2016 – 2020
Dokument odpadového hosp. vypracoval Envi-Geos. Uvedený materiál bol rozposlaný
poslancom v písomnej forme. V lehote určenej poslanci materiál nepripomienkovali.

Z uvedeného dôvodu bol materiál predložený na schválenie. Poslanci Program odpadového
hospodárstva Obce Bádice na roky 2016 – 2020 schválili.
Hlasovanie:

za: 3

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Diskusia
p. starosta predložil žiadosť p. Magovej ohľadne poskytnutia finančnej čiastky na
rekonštrukciu mosta, resp. skultúrnenie potoka pred jej domom na Obchodnej ul. Starosta sa
vyjadril, že obec neplánovala a ani neplánuje poskytovať finančné čiastky jednotlivým
rodinám s takým zámerom. Na zasadnutí bola prítomná aj p. Magová, ktorá svoj zámer
vysvetlila tak, že pri zavádzaní plynu ešte pred niekoľkými desiatkami rokov došlo
k poškodeniu jej mosta a od tej doby má narušenú statiku. Ako obdobný prípad uviedla
suseda p. Boldiša, ktorému most bol zrekonštruovaný na náklady obce. Starosta na túto
argumentáciu uviedol, že nepozná pomery spred desiatych rokov, ale v súčasnej dobe takéto
prefinancovanie súkromných aktivít neprichádza do úvahy.
-

Ďalej boli prediskutované témy ako je Mesiac úcty k starším, Mikuláš, výzva na
predkladanie dotácie zo strany NSK na kultúru a šport, vybudovanie, resp. rozšírenie
detského ihriska pred kostolom a pod.
Diskusia prebiehala ku každému bodu samostatne.
K bodu 6.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Ján Arpáš, Jozef Mudrák prečítali uznesenie z 3. zasadnutia
OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ
- Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
- Programu odpadového hospodárstva Obce Bádice na roky 2016 – 2020
K bodu 7.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 3. zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 10.10.2018

Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Mgr. Július Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ján Arpáš

___________________________

Ing. Stanislav Gál

___________________________

