Č.j.: 544/2019
Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 12.06.2019

Prítomní:

Ing. Stanislav Gál, starosta obce
Poslanci: Ľubomír Bede, Peter Gál, Kristína Králičová,, Mgr. Ivan Lacika,
Igor Malina,
Neprítomní: Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Návrh Záverečného účtu Obce Bádice za rok 2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k návrhu Záverečného účtu Obce Bádice za
rok 2018
6. Rozpočtové opatrenie
7. Návrh VZN č. /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
na území obce Bádice
8. Návrh VZN o pitnej vode
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Ing. Stanislav Gál, starosta obce a privítal všetkých poslancov na už
štvrtom 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 Ľubomíra Bedeho a Kristínu Králičovú a do
návrhovej komisie Mgr. Ivana Laciku a Igora Malinu.
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 2018
Návrh záverečného účtu Obce Bádice za rok 2018 bol riadne zverejnený na úradnej
tabuli od 28.05.2019 ako aj na webovom sídle obce dňa 28.05.2019. Materiál obdržali
poslanci v elektronickej forme. Doplňujúce informácie k záverečnému účtu podala p.
Kunová. Schodok rozpočtu vo výške – 229,75 EUR bol vysporiadaný z finančných operácií
vo výške 4 508,76 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 4 279,01 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
4 279,01 EUR
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia ako zdroj tvorby rezervného fondu
vo výške 4 279,01 EUR.
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 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce
Bádice za rok 2018, 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.
Rozpočtové opatrenie
Starosta predložil poslancom návrh na rozpočtové opatrenie. Keďže nám schválili dotácie
z NSK na kultúru 1 500,00 Eur a šport 1 100,00 Eur a ešte je potrebné urobiť menšie úpravy
v rozpočte, z daného dôvodu navrhujem vykonať potrebné zmeny v rozpočte.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Návrh VZN č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Bádice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 3/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice bol riadne
zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke obce od 28.05.2019. Materiál obdržali
poslanci v elektronickej forme. Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli prijaté
žiadne pripomienky. Dané VZN č. 3/2019 bolo poslancami prerokované a následne
schválené.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 8
Návrh VZN o pitnej vode
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 4/2019 o pitnej vode bol riadne
zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke obce od 28.05.219. Materiál obdržali
poslanci v písomnej forme. Zo strany občanov ani zo strany poslancov neboli prijaté žiadne
pripomienky. Dané VZN č. 4/2019 bolo poslancami prerokované a následne schválené.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 9
Diskusia
- Starosta informoval poslancov ohľadne množstva odvedenej odpadovej vody verejnou
kanalizáciou. Každý pondelok robíme odpis stavu množstva odvedenej odpadovej
vody. Vidíme, že pri daždivom počasí máme vždy oveľa viac odvedenej odpadovej
vody. To môže znamenať, že niektorá z domácností má zavedené do kanalizačnej
prípojky aj ríny, čo je neprípustné. Tým pádom sa nám navyšujú náklady na
odvádzanie odpadovej vody, čo v budúcnosti bude mať za následok zvýšenie poplatku
za kanalizáciu.
- Preto poslanci rozhodli, že je potrebné vykonať kontrolu kanalizačných prípojok.
- Ďalej starosta predložil plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie
od 01.07.2019 do 31.12.2019
- Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o vykonanom audite účtovnej závierky za
rok 2018 a o správe audítora.
K bodu 10.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení
zasadnutia OZ.

Mgr. Ivan Lacika a Igor Malina prečítali uznesenie zo 4.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
- Program OZ
- Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- Kontrolu uznesení
- Záverečný účet obce Bádice za rok 2018
- 2. rozpočtové opatrenie
- Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice
- Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 4/2019 o pitnej vode
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ
- Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
- Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
- 2. rozpočtové opatrenie
- Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice
- Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bádice č. 4/2019 o pitnej vode

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 01.07.2019 do
31.12.2019
správu audítora za rok 2018.

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 11.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie OZ.

V Bádiciach, 12.06.2019

Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomír Bede

___________________________

Kristína Králičová

___________________________

U z n e s e n i e č. 19/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.06.2019

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 20/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Lacika, Igor Malina
b) overovateľov zápisnice v zložení: Ľubomír Bede, Kristína Králičová

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 21/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) Záverečný účet obce Bádice za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) použitie zostatok finančných operácií 4 279,01 Eur podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 4 279,01 EUR

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 22/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
2. rozpočtové opatrenie za rok 2019.

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 23/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bádice č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice.

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 24/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bádice č. 4/2019 o pitnej vode.

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 25/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2018

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 26/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
b e r i e na v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019.

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 27/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 12.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
b e r i e na v e d o m i e
správu audítora za rok 2018.

V Bádiciach, dňa 12.06.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

