46/2020
Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 05.02.2020
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 obecného zastupiteľstva z posledného OZ
4. Schválenie kalendára kultúrnych podujatí v obci
5. Odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Fabia
6. Prerokovanie kontroly kanalizačných prípojok
7. Schválenie uznesenia
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Ing. Stanislav Gál, starosta obce. Na úvod privítal všetkých prítomných
poslancov a konštatoval, že sú prítomní piati poslanci OZ, zasadnutie je uznášania schopné.
K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Petra Gála a Igora Malinu a návrhovú komisiu:
Ľubomíra Bedeho a Mgr. Ivana Laciku
Hlasovanie:

za: 5

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.
Schválenie kalendára kultúrnych podujatí v obci
Starosta dal slovo predsedovi kultúrnej komisie.
Poslanci sa zhodli a schválili tieto kultúrne podujatia v obci na rok 2020.
22.02.2020 - ,,Karneval“
30.04.2020 – 1. Máj
20.06.2020 - Kultúrne leto 2020
22.08.2020 - Športom ku zdraviu
24.10.2020 – Úcta k starším a jubilanti
05.12.2020 – Mikuláš

Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 5.
Odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Fabia
Starosta informoval poslancov o novom motorovom vozidle Škoda Octavia, ktorý sme získali
ako prebytočný majetok štátu od Ministerstva vnútra SR. Terajšie vozidlo Škoda Fabia combi, ktoré
bolo využívané na služobné účely obce, by sme mohli odpredať verejnou súťažou alebo priamo
záujemcovi za symbolickú cenu. Poslanci sa zhodli na tom, že motorové vozidlo Škodu Fabia
combi, bielej fatby ponúknu širokej verejnosti formou oznamu o odpredaji na úradnej tabuli za cenu
300 Eur.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Prerokovanie kontroly kanalizačných prípojok
Starosta informoval poslancov o veľkej spotrebe odpadovej vody počas daždivých dní.
Tým pádom obec má oveľa väčšie finančné náklady na odvádzanie odpadovej vody, ako príjem za
kanalizáciu od občanov, ktorý sú pripojení. Stav meradla každý týždeň zapisujeme a tak máme
prehľad o množstve odvedenej odpadovej vody. Počas daždivých dní je to o 50 m3 viac. Vzhľadom
k tomu máme podozrenie, že na kanalizačnú prípojku má niekto napojený odvod dažďovej vody
(ríny), alebo je niekto napojený na kanalizáciu bez uzatvorenia zmluvy s obcou, čo nie je prípustné.
Preto podľa § 10 VZN č. 3/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd v obci Bádice, budeme musieť
pristúpiť ku kontrole.
Poslanci skonštatovali, že skôr než pristúpime ku kontrole a následne ku sankciám, vyhlásime
generálny pardon, to znamená, že občania, ktorí sú pripojení na kanalizáciu, budú mať určitú lehotu
na odstránenie prípadných nepovolených prípojok. A ak sa ani po tejto lehote nezníži stav odpadovej
vody počas daždivých dní, budú poslanci nútení vykonať kontroly v každej pripojenej domácnosti.
Ak sa nájde nedovolené pripojenie, bude majiteľovi uložená pokuta. Ak aj naďalej bude vyššia
spotreba odpadovej vody, budeme nútený na budúci rok zvýšiť poplatok za kanalizáciu.
Zo strany poslancov padla ešte pripomienka k VZN č. 3/2015 o zneškodňovaní odpadových
vôd v obci Bádice a to priamo v § 11ods. 1 vypustiť ,,oprávneným na podnikanie,,. Poslanci
ukladajú starostovi toto VZN č. 3/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd v obci Bádice upraviť
formou dodatku.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Ľubomír Bede a Mgr. Ivan Lacika prečítali uznesenie z 1. zasadnutia
OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
- program OZ
- určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- kontrolu uznesení
. - kalendár kultúrnych podujatí v obci
- odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Fabia
- kontrolu kanalizačných prípojok
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ

-

Overovateľov zápisnice: Petra Gála a Igora Malinu a návrhovú komisiu: Ľubomíra Bedeho
a Mgr. Ivana Laciku
Termíny kultúrno – spoločenských podujatí v obci
Odpredaj osobného automobilu
Vyhlásenie generálneho pardonu na odstránenie neprípustného pripojenia dažďovej vody do
kanalizácie a kontroly kanalizačných prípojok v každej pripojenej domácnosti

Obecné zastupiteľstvo ukladá:
- starostovi upraviť formou dodatku VZN č. 3/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd v obci
Bádice
K bodu 8.
Diskusia
- p. Starosta obce – ohľadne žiadosti z PZO. Na ostatnom VZ ( V. Zálužie 14.11.2019 ) bolo
uznesením č. 35/2019 odporučené všetkým členským obciam prerokovať v obecných
zastupiteľstvách váženie ZKO od 1.1.2021. Proces a príprava na váženie je časovo náročná. Je
potrebné zabezpečiť vážiaci systém, úpravu vozidiel a montáž, no hlavne načipovať viac ako
26000 zberných nádob v PZO. Predpokladaná cena je 2 až 3 € bez DPH na obyvateľa, cenové
ponuku budú predložené.
- Poslanci – kvôli nedostatku informácií, sa OZ nevyjadrilo ani kladným ani záporným postojom.
Zatiaľ z týchto informácií nie je zrejmé ako bude prebiehať zavedenie tohto systému a hlavne
kto bude financovať náklady s tým spojené.
- P. Starosta informoval poslancov ohľadne žiadosti o zabezpečenie bezpečného voľného pohybu
detí a dospelých v obci Bádice. Túto žiadosť poslanci obdržali aj domov na preštudovanie, aby
sa oboznámili s daným problémom ohľadne voľného pohybu psov.
- Na základe tejto žiadosti si poslanci preštudovali zákon a VZN č.1/2013 o podmienkach
držania psov na území obce Bádice. Následne sa zastupiteľstvo dohodlo, že formou oznamu
upozorníme občanov na dodržiavanie tohto VZN. Oznam zverejníme na úradnej tabuli obce, na
internetovej stránke obce a formou obecného rozhlasu.
- p. Lacika – mal dotaz k parkovaniu vozidiel na ulici pred rodinnými domami. Treba občanov
oboznámiť taktiež formou oznamu na úradnej tabuli, na stránke obce a obecnom rozhlase. V
prípade opakovanom porušovaní daného upozornenia budú privolaní príslušníci policajného
zboru, ktorí budú tento priestupok riešiť.
K bodu 9.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial veľa úspechov a ukončil 1.
zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 05.02.2020
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Overovatelia:
Peter Gál

___________________________

Igor Malina

___________________________

U z n e s e n i e č. 1/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 05.02.2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.02.2020

V Bádiciach, dňa 05.02.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 2/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 05.02.2020

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

V Bádiciach, dňa 05.02.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 3/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 05.02.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
plán kultúrnych podujatí na rok 2020:
22.02.2020 - ,,Karneval“
30.04.2020 – 1. Máj
20.06.2020 - Kultúrne leto 2020
22.08.2020 - Športom ku zdraviu
24.10.2020 – Úcta k starším a jubilanti
05.12.2020 – Mikuláš

V Bádiciach, dňa 05.02.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 4/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 05.02.2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Fabia combi SEBKYX01FM5, farba biela, rok
výroby 2006, najazdených km 270 000, STK a EK do 09/2021, zimné pneumatiky bez diskov.
Cena 300 Eur
V Bádiciach, dňa 05.02.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 5/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 05.02.2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) vyhlásenie „GENERÁLNEHO PARDONU“ na odstránenie nepovoleného pripojenia
odvodu dažďovej vody do kanalizácie, alebo na uzatvorenie zmluvu o pripojení na
kanalizáciu s Obcou v lehote do 31.03.2020
b) kontrolu kanalizačných prípojok v každej pripojenej domácnosti

V Bádiciach, dňa 05.02.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

