744/2019
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 14.11.2019
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 rozpočtu na roky 2020-2022
5. Žiadosť STAVING Levice s.r.o. o vyjadrenie sa k investičnej akcii
6. Žiadosť o zámenu obecného pozemku so súkromným pozemkom p. Balážovej
Veroniky
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Stanislav Gál, starosta obce. Na úvod privítal všetkých prítomných
poslancov. Starosta skonštatoval, že OZ s počtom prítomných poslancov 4 je uznášania
schopné.
K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Ivana Laciku a Kristínu Králičovú a za
návrhovú komisiu: Ľubomíra Bedeho a Igora Malinu.
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 plnia priebežne.
K bodu 4.
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote. Poslanci obdržali návrh rozpočtu v písomnej forme. Z radov občanov
neboli žiadne pripomienky ani návrhy.
Bežné príjmy :
143 433,00
Kapitálové príjmy :
0
Finančné príjmové operácie :
0
13 092,88
Príjmy celkom
143 433,00

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné
výdavkové
Výdavky celkom

102 259,12
28 081,00
operácie
:
143 433,00

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2020 bez programovej štruktúry.

Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2021-2022 obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Žiadosť STAVING Levice s.r.o. o vyjadrenie sa k investičnej akcii
Dňa 10.07.2019 podala organizácia STAVING Levice s.r.o. na základe splnomocnenia od
investora Slovak Telekom a.s., na Obec Bádice žiadosť o vyjadrenie sa k investičnej akcii a
vydanie stanoviska na situáciu s navrhovanou trasou uvedenej stavby. Toto vyjadrenie je
potrebné k vydaniu územného rozhodnutia. Akciová spoločnosť, Slovak Telekom plánuje
v budúcom rok budovať podzemnú optickú sieť v našej obci. V mesiacoch júl a august zisťujú
záujem o vybudovanie prípojok optickej siete na rodinné domy. Majiteľom rodinných domov,
ktorí podpíšu súhlas bude vybudovaná optická prípojka zadarmo, až na miesto ktoré si určia.
Pokiaľ bude záujem nadpolovičnej väčšiny rodinných domov o prípojky, stavba sa bude
realizovať. Cez vybudovanú optickú sieť budú môcť prevádzkovať svoje služby aj iní
operátori.
Poslanci navrhli odsúhlasiť túto investičnú akciu s podmienkou, že po ukončení výstavby
budú musieť uviesť nehnuteľnosti dotknuté touto stavbou do pôvodného stavu.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Žiadosť o zámenu obecného pozemku so súkromným pozemkom p. Balážovej Veroniky
Dňa 14.10.2019 podala p. Balážová na Obec Bádice žiadosť o vysporiadanie - zámenu
pozemkov na základe toho, že obec užíva pozemok s parcelným číslom 169 o výmere 31 m2
(cesta ulica K vinohradom), ktorý patrí Veronike Balážovej rod. Gálovej, za pozemok patriaci
obci Bádice s parcelným číslom 254/1 o výmere 31 m2.
Poslanci po zvážení všetkých okolností dospeli k záveru, že súhlasia s vysporiadaním týchto
pozemkov s podmienkou, že všetky finančné náklady spojené s vysporiadaním týchto
pozemkov budú hradiť obe strany rovnakým dielom (to znamená, že ½ finančných nákladov
hradí Obec Bádice a ½ finančných nákladov bude hradiť pani Balážová Veronika, rod.
Gálová).
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Diskusia
- Starosta – akcia Mikuláš bude dňa 04.12.2019, čas ešte upresníme v priebehu
budúceho týždňa. Bude treba zabezpečiť vianočný stromček. Pán Bede prisľúbil, že
stromček zabezpečí.
- Starosta – informoval poslancov, že projekt na rekonštrukciu ulice K vinohradom sa
bude musieť opäť prerobiť z dôvodu zmeny v čerpaní dotácií.
- Starosta informoval poslancov o potrebe orezania alebo úplného spílenia stromov na
obecnom cintoríne z bezpečnostných dôvodov. Jedná sa o 13 ks smrekov.
- Kontrolórka obce predložila stanovisko HK k návrhu finančného rozpočtu obce na
roky 2020 - 2022
K bodu 8.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Ľubomír Bede a Igor Malina prečítali uznesenie zo 4.
riadneho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :

-

Program OZ
Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrolu uznesení
Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022
Žiadosť STAVING Levice s.r.o. o vyjadrenie sa k investičnej akcii
Žiadosť o zámenu obecného pozemku so súkromným pozemkom p. Balážovej
Veroniky

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Program OZ
Overovateľov zápisnice: Lacika, Králičová a návrhovú komisiu: Bede, Malina
Rozpočet na rok 2020
Žiadosť STAVINGU Levice s.r.o. o vyjadrenie sa k investičnej akcii
Vysporiadanie pozemkov na základe žiadosti p. Balážovej Veroniky

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Rozpočet na roky 2021 – 2022
stanovisko HK k návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2020 - 2022

K bodu 9.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Bádiciach, 14.11.2019
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ivan Lacika

___________________________

Kristína Králičová

___________________________

U z n e s e n i e č. 28/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.11.2019

V Bádiciach, dňa 14.11.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 29/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Bede, Igor Malina
b) overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ivan Lacika, Kristína Králičová

V Bádiciach, dňa 14.11.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 30/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2020
Bežné príjmy :
143 433,00
Kapitálové príjmy :
0
Finančné príjmové operácie :
0
13 092,88
Príjmy celkom
143 433,00
V Bádiciach, dňa 14.11.2019

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné
výdavkové
Výdavky celkom

102 259,12
28 081,00
operácie
:
143 433,00

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 31/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
investičnú akciu investora Slovak Telekom a.s. v zastúpení organizáciou STAVING Levice
s.r.o. - ,,Vybudovanie telekomunikačnej líniovej stavby v obci Bádice“ s podmienkou, že po
ukončení výstavby budú nehnuteľnosti dotknuté touto stavbou dané do pôvodného stavu
V Bádiciach, dňa 14.11.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 32/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
súhlasí
s vysporiadaním pozemkov parcely č. 169 a parcely č. 254/1 katastrálneho územia Bádice
s podmienkou, že všetky finančné náklady spojené s vysporiadaním týchto pozemkov, budú
hradiť obe strany rovnakým dielom (to znamená, že ½ finančných nákladov hradí Obec
Bádice a ½ finančných nákladov bude hradiť pani Balážová Veronika , rod. Gálová).
V Bádiciach, dňa 14.11.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 33/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2021 - 2022

V Bádiciach, dňa 14.11.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 34/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k návrhu finančného rozpočtu na roky 2020 2022

V Bádiciach, dňa 14.11.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

