6/2019
Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 17.01.2019
Prítomní: Ing. Stanislav Gál, starosta obce
Poslanci: Ľubomír Bede, Peter Gál, Mgr. Ivan Lacika, Kristína Králičová,
Neprítomní: Igor 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. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Bádiciach a členov komisií
5. Voľba členov do Kultúrno- športovej komisie a do Poriadkovej komisie
6. Schválenie termínov kultúrno – spoločenských podujatí v obci
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Ing. Stanislav Gál, starosta obce. Na úvod privítal všetkých prítomných
poslancov. Starosta skonštatoval, že OZ s počtom prítomných poslancov 4 je uznášania schopné.
Jeden z poslancov sa ospravedlnil.
K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Ľubomíra Bedeho a Kristínu Králičovú a návrhovú
komisiu: Petra Gála a Mgr. Ivana Laciku
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 3.
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia splnené, prípadne sa
plnia priebežne.
K bodu 4.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Bádiciach a členov komisií
Materiál k danej téme bol poslancom zaslaný v písomnej forme. K danej téme neboli žiadne
pripomienky. Zásady odmeňovania poslancov OZ zastupiteľstvo schválilo.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Voľba členov do Kultúrno- športovej komisie a do Poriadkovej komisie
Na ustanovujúcom zasadnutí boli vytvorené dve komisie. Kultúrno-športová a Poriadková komisia.
Za predsedu do kultúrno-športovej komisie starosta navrhol Mgr. Ivana Laciku. Za členov tejto
komisie z radu poslancov Ľubomíra Bedeho, Petra Gála, Kristínu Králičovú a Igora Malinu. Z radu
občanov bol oslovený pán Ing. Erika Kondela, ktorý súhlasil byť členom kultúrno-športovej komisie.
Starosta dal poslancom za úlohu do najbližšieho zastupiteľstva osloviť občanov, ktorí by mali záujem
pracovať v tejto komisii.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

Za predsedu do poriadkovej komisie starosta navrhol Petra Gála a za členov Mgr. Ivana Laciku,
Ľubomíra Bedeho, Kristínu Králičovú a Igora Malinu.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Schválenie termínov kultúrno – spoločenských podujatí v obci
Poslanci sa zhodli a schválili tieto kultúrne podujatia v obci na rok 2019.
23.02.2019 - ,,Karneval“ - bude sa organizovať len v prípade väčšieho záujmu občanov
30.04.2019 – 1. Máj
22.06.2019 - Kultúrne leto 2019
24.08.2019 - Športom ku zdraviu
26.10.2019 – Úcta k starším a jubilanti
07.12.2019 – Mikuláš
V priebehu roka 2019 podľa záujmu sa uskutočnia akcie: letné kino, šarkaniáda.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Rôzne
- Starosta obce – informoval poslancov, že podal žiadosť na Krajský dopravný inšpektorát
ohľadne doplnenia dopravných značiek na ulici K vinohradom, z dôvodu nevhodného
parkovania automobilov, ktoré bránenia pri vývoze komunálneho odpadu alebo pri zimnej údržbe
komunikácie
- Starosta obce – požiadal poslancov, aby porozmýšľali do budúcna nad názvom novovzniknutej
ulice za cintorínom, ktorá vedie k novej bytovke.
- Starosta obce – informoval poslancov, že za nových členov protipožiarnej hliadky vymenoval:
Ľubomíra Bedeho, Petra Gála a Jozefa Mudráka
- Starosta obce ďalej oboznámil poslancov o tom, že v rozpočte sú schválené finančné prostriedky
na nákup novej traktorovej kosačky, len dal poslancom za úlohu porozmýšľať nad zodpovednou
osobou, ktorá by sa o túto kosačku starala a bola by za ňu zodpovedná
- Starosta ďalej informoval ohľadne Úradu Vlády SR, ktorý dňa 15.01.2019 vyhlásil výzvu na
predkladanie žiadostí o dotáciu: „Podpora rozvoja športu na rok 2019“. V rámci tejto výzvy je
možné žiadať o Multifunkčné ihrisko: https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu2019/ . Termín predkladania žiadostí o dotáciu je do 15. marca 2019. Taktiež informoval ohľadne
výzvy na kamerový systém

-

Starosta obce navrhol, aby sme vytvorili facebookovú stránku Obce Bádice, ktorú by privítala
mladšia generácia a tak by mohli byť informovaní ohľadne rôznych spoločenských akcií v obci.
Vytvorením tejto stránky poveril Kristínu Králičovú, ktorá s touto úlohou súhlasila.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 8.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Peter Gál a Mgr. Ivan Lacika prečítali uznesenie z 1. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
- Program OZ
- Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- Kontrolu uznesení
- Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
- Voľby členov do kultúrno – športovej komisia a do poriadkovej komisie
- Termíny kultúrno – spoločenských podujatí v obci
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ
- Overovateľov zápisnice: Ľubomíra Bedeho a Kristínu Králičovú a návrhovú komisiu: Petra
Gála a Mgr. Ivana Laciku
- Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
- členov kultúrno – športovej komisia:
- členov poriadkovej komisie:
- Termíny kultúrno – spoločenských podujatí v obci
K bodu 9.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial veľa úspechov a ukončil 1.
zasadnutie OZ.

V Bádiciach, 17.01.2019
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomír Bede

___________________________

Kristína Králičová

___________________________

