101/2019
Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 27.03.2019
Prítomní: Ing. Stanislav Gál, starosta obce
Poslanci: Ľubomír Bede, Peter Gál, Mgr. Ivan Lacika, Kristína Králičová, 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 Rokovacieho poriadku Obce Bádice
5. Schválenie úveru – technická vybavenosť 6BJ
6. Úprava rozpočtu
7. Úprava úradných hodín obecného úradu
8. Schválenie VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Ing. Stanislav Gál, starosta obce. Na úvod privítal všetkých prítomných
poslancova zároveň poďakoval za aktívnu účasť na brigáde pri montovaní detského ihriska, ktoré
sme zakúpili z dotácie zo ŠR. Starosta skonštatoval, že OZ s počtom prítomných poslancov 5 je
uznášania schopné.
K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice Ľrbomíra Bedeho a Igora Malinu a návrhovú
komisiu: Kristínu Králičovú 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 sú splnené, prípadne
sa priebežne plnia.
K bodu 4.
Schválenie Rokovacieho poriadku Obce Bádice
Materiál k danej téme bol poslancom zaslaný v písomnej forme a zároveň bol zverejnený na
úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce od 12.03.2019 do 27.03.2019. Kontrolórka obce
PhDr. Kočišová Lucia podala k rokovaciemu poriadku pripomienku a to konkrétne v Článku 7, ods.
1 sa píše v tretej vete: Ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa
osobitných zákonov, vyhlási starosta obce rokovania za neverejné.
Podľa príslušného zákona, ktorým sa riadi aj tento poriadok je to namiesto starostu obce obecné
zastupiteľstvo, čiže nie starosta obce vyhlasuje rokovanie za neverejné, ale obecné zastupiteľstvo to
robí.

Starosta dal hlasovať o prijatie tohto Rokovacieho poriadku s pozmeňujúcim návrhom, tak ako
to uviedla kontrolórka obce.
Rokovací poriadok Obce Bádice poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Schválenie úveru – technická vybavenosť 6BJ
Rozpočet na rok 2019 bol schválený aj s prijatím úveru na financovanie technickej
infraštruktúry bytového domu - 6 BJ vo výške 12 000 Eur. Keďže musíme túto infraštruktúru
uhradiť už do konca pol roka 2019, je potrebné vykryť nedostatok financií na účte prijatím úveru vo
výške 18 000 Eur. Zároveň je potrebné prijať uznesenie o schválení úveru na financovanie
infraštruktúry bytového domu - 6 BJ so splatnosťou 5 rokov. Tým pádom z vlastných zdrojov
uhradíme 5 628,87 Eur a z rezervného fondu 6 462,01 Eur.
Poslanci OZ v Bádiciach schválili úver od Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina, IČO DPH: SK2020372541, vo výške 18 000 Eur na financovanie technickej
infraštruktúry bytového domu – 6 BJ.
Zároveň Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu na
financovanie technickej infraštruktúry bytového domu – 6 BJ vo výške 6 462,01 Eur.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Úprava rozpočtu
Starosta predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu. Keďže pri schvaľovaní rozpočtu na
rok 2019 nebol ešte známy výnos daní pre rok 2019, pristupovali sme k zostavovaniu bežného
rozpočtu len s opatrnosťou. Po zverejnení údajov zo štatistiky, sme v príjmoch navýšili o 8 000 Eur.
Koncom roka 2018 sme dostali zo štátneho rozpočtu dotáciu kapitálové výdavky na detské ihrisko
vo výške 8 500 EUR. Tento projekt je potrebné spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 5 %.
A taktiež z dôvodu navýšenia úveru na financovanie technickej infraštruktúry bytového domu – 6
BJ vo výške 18 000 Eur. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vykonať zmeny v rozpočte.
Poslanci schválili úpravu rozpočtu.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Úprava úradných hodín obecného úradu
Starosta vysvetlil poslancom, z akého dôvodu chce zmeniť úradné hodiny na obecnom úrade.
Keďže máme len jednu pracovníčku, ktorá musí spracovávať všetku agendu, bolo by predsa len
dobré mať jeden deň nestránkový. Zvolili sme si utorok a to aj z toho dôvodu, že väčšinou utorky
bývajú aj rôzne školenia. Ak v tento deň príde na úrad stránka, nemôže byť vybavená. V stredu by
sme skrátili úradné hodiny do 17:00 hod. Od 17:00 h do 18:00 h málokedy niekto príde na úrad –
asi tak raz za mesiac.
Poslanci súhlasili a zmenu úradných hodín schválili.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 8.
Schválenie VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Starosta informoval poslancov že od 1. januára 2019 je účinná novelizácia zákona č.181/2014
Z.z. o volebnej kampani. Pre obce je dôležitá najmä zmena v § 16 predmetného zákona,
umiestňovanie volebných plagátov. Musíme prijať VZN na vyhradenie miesta na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej

rady SR, voľby do EP, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do
orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich
subjektov.
Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane bol poslancom zaslaný v písomnej forme
a zároveň bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce od 12.03.2019 do
27.03.2019.
Starosta informoval poslancov, že z toho dôvodu sme už aj zabezpečili miesto na vylepovanie
volebných plagátov. Zakúpili sme 2 betónové skruže, ktoré sme umiestnili na priestranstve na
hornej autobusovej zastávky. Z toho dôvodu starosta podal pozmeňujúci návrh a to v Článku 2 ods.
2 doplnil ,, a to betónový valec na vylepovanie plagátov, prípadne informačná tabula.....“
Poslanci VZN obce Bádice číslo 2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane schválili
s pozmeňujúcim návrhom.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 9.
Rôzne
- Starosta obce informoval poslancov, o upozornení prokurátora na VZN obce Bádice č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice. Na
základe tohto upozornenia je potrebné upraviť VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice, najmä ustanovenie § 18, ktorý prokurátor
navrhuje zrušiť. Poslanci s návrhom prokurátora súhlasili a toto upozornenie berú na vedomie.
- Starosta obce predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bádice za rok
2018. Poslanci danú správu o kontrolnej činnosti vzali na vedomie.
-

Starosta obce ďalej informoval poslancov o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU pre
spevokol Bádičanka na zakúpenie folklórneho odevu. V prípade úspešnosti, budeme
spolufinancovať tento projekt vo výške 5 %, čo je 192 Eur.

K bodu 10.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Kristína Králičová a Mgr. Ivan Lacika prečítali uznesenie z 2.
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
- Program OZ
- Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- Kontrolu uznesení
- Rokovací poriadok Obce Bádice
- Schválenie úveru na technickú vybavenosť 6BJ
- Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu
- Úpravu rozpočtu
- Úpravu úradných hodín obecného úradu
- Schválenie VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
- Upozornenie prokurátora na VZN Obce Bádice č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice
- Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ
- Overovateľov zápisnice: Ľubomíra Bedeho a Igora Malinu a návrhovú komisiu: Kristínu
Králičovú a Mgr. Ivana Laciku
- Rokovací poriadok Obce Bádice
- Úver na technickú vybavenosť 6BJ vo výške 18 000 Eur na financovanie technickej
infraštruktúry bytového domu – 6 BJ.
- Použitie prostriedkov z rezervného fondu na financovanie technickej infraštruktúry bytového
domu – 6 BJ vo výške 6 462,01 Eur.
- 1. rozpočtové opatrenie - úpravu rozpočtu
- Úpravu úradných hodín obecného úradu
- VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Upozornenie prokurátora na VZN Obce Bádice č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice
- Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
K bodu 11.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial veľa úspechov a ukončil 2.
zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 27.03.2019

Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomír Bede

___________________________

Igor Malina

___________________________

U z n e s e n i e č. 6/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.03.2019

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 7/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

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

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 8/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Bádice.

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 9/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 18 000,00 Eur na financovanie technickej infraštruktúry bytového domu – 6
BJ
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len ,,banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 10/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 462,01 EUR na financovanie technickej
infraštruktúry bytového domu – 6 BJ.

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 11/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2019

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 12/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
úpravu úradných hodín na obecnom úrade:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7:30 – 12:00 - 13:00 - 15:30
nestránkový deň
7:30 – 12:00 - 13:00 - 17:00
7:30 – 12:00 - 13:00 – 15:30
7:30 – 13:30

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 13/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 14/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
upozornenie prokurátora na VZN Obce Bádice č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice.

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 15/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 27.03.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.

V Bádiciach, dňa 27.03.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

