STAR O STA

OBCE

Obchodná 137, 951 46 B á d i c e
Č. j.: 562/2020

V Bádiciach 03. mája 2020

P OZVÁ N K A

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bádiciach, ktoré sa uskutoční dňa

24. júna 2020 o 18:00 hodine

na Obecnom úrade v Bádiciach.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh Záverečného účtu Obce Bádice za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k návrhu Záverečného účtu Obce Bádice za rok
2019
Schválenie Zámennej zmluvy medzi Veronika Balážová a Obec Bádice
Prerokovanie zámeru na vybudovanie novej Materskej školy v obci Bádice
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Vaša účasť je potrebná.

Ing. Stanislav G á l, v. r.
starosta obce

Č. j.: 562/2020
Zápisnica
Z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 24.06.2020
Prítomní:

Ing. Stanislav Gál, starosta obce
Poslanci: Ľubomír Bede, Peter Gál, Bc. Kristína Králičová,, Mgr. Ivan Lacika,
Igor Malina,
Neprítomní: Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh Záverečného účtu Obce Bádice za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k návrhu Záverečného účtu Obce Bádice za rok
2019
Schválenie Zámennej zmluvy medzi Veronika Balážová a Obec Bádice
Prerokovanie zámeru na vybudovanie novej Materskej školy v obci Bádice
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Ing. Stanislav Gál, starosta obce a privítal všetkých poslancov na
treťom 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: Mgr. Ivana Laciku a Bc. Kristínu Králičovú,
a návrhovú komisiu: Ľubomíra Bedeho a Petra Gála
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 2019
Návrh záverečného účtu Obce Bádice za rok 2019 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce od 01.06.2020 do 24.06.2020. Materiál bol zaslaný

poslancom v elektronickej forme. Pripomienky neboli obdržané žiadne. Doplňujúce
informácie k záverečnému účtu podal starosta. Schodok rozpočtu vo výške – 202 004,45
EUR bol vysporiadaný z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií v sume 202 601,26 EUR, bol použitý na vysporiadanie
schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume202 004,45 EUR
Starosta navrhuje použiť zostatok finančných operácií vo výške 596,81 EUR na tvorbu
rezervného fondu. Iné návrhy ani pripomienky neboli vznesené.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu s výrokom: súhlas s celoročným hospodárením
bez výhrad a použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Bádice k návrhu Záverečného účtu Obce Bádice
za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce Bádice
za rok 2019, 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.
Ďalej predložila plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie od 01.07.2020
do 31.12.2020
K bodu 6.
Schválenie Zámennej zmluvy medzi Veronika Balážová a Obec Bádice
Na základe žiadosti a na webovej stránke obce zverejneného zámeru starosta obce predložil
návrh na schválenie zámeny pozemkov v zmysle Zámennej zmluvy, na základe ktorej
žiadateľka Veronika Balážová rod. Gálová, byt. Bádice, Hlavná 65/26 ako vlastníčka
novovytvorenej parcely registra „C“ katastra nehnuteľnosti č. 169/2, druh pozemku – záhrada
o výmere 30 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Bádice, zameranej geometrickým
plánom č. 157/2019 od pôvodnej parcely číslo 169, zapísanej na liste vlastníctva č. 1522 pre
katastrálne územie Bádice, ako diel 2, odovzdáva svoje vlastníctvo k tejto parcele obci Bádice
výmenou za vlastníctvo k majetkovému podielu obce Bádice k novovytvorenej nehnuteľnosti
parcele registra „C“KN č. 254/3, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 30 m2,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Bádice, zameranej geometrickým plánom č. 157/2019
od pôvodnej parcely číslo 254, zapísanej na liste vlastníctva č. 1523 pre katastrálne územie
Bádice, ako diel 3.
Keďže navrhovaná výmera zamieňaných pozemkov je totožná a ich zámenou
nevzniká žiadny rozdiel v prospech ktoréhokoľvek zamieňajúceho, zmluvné strany súhlasia
s tým, že zámenou majetkových podielov k novovytvoreným parcelám sú ich požiadavky
vzájomne vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nežiada od druhej zmluvnej strany po
nadobudnutí platnosti tejto zmluvy akúkoľvek inú kompenzáciu.
Na základe návrhu výmeny zamieňaných pozemkov sa Obecnému zastupiteľstvu
navrhuje schváliť, že náhrady spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti znášajú
obe strany rovným dielom.
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený na schválenie návrh uznesenia č.: 14/2020
v znení :

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu vlastníckych podielov žiadateľky Veroniky
Balážovej rod. Gálovej, byt. Bádice, Hlavná 65/26 ako vlastníčky novovytvorenej parcely
registra „C“ katastra nehnuteľnosti č. 169/2, druh pozemku – záhrada o výmere 30 m2,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Bádice, zameranej geometrickým plánom č. 157/2019
od pôvodnej parcely číslo 169, zapísanej na liste vlastníctva č. 1522 pre katastrálne územie
Bádice, ako diel 2, ktorá odovzdáva svoje vlastníctvo k tejto parcele obci Bádice výmenou za
vlastníctvo majetkového podielu obce Bádice k novovytvorenej nehnuteľnosti parcele registra
„C“KN č. 254/3, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 30 m2, nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Bádice, zameranej geometrickým plánom č. 157/2019 od pôvodnej
parcely číslo 254, zapísanej na liste vlastníctva č. 1523 pre katastrálne územie Bádice, ako
diel 3.
Keďže výmera zamieňaných pozemkov je totožná a ich zámenou nevzniká žiadny
rozdiel v prospech ktoréhokoľvek zamieňajúceho, Obecné zastupiteľstvo týmto zároveň
schvaľuje, že zámenou majetkových podielov k novovytvoreným parcelám sú požiadavky
vymieňajúcich vzájomne vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nežiada od druhej
zmluvnej strany po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy akúkoľvek inú kompenzáciu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že náhrady spojené s prevodom vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti znášajú obe strany rovným dielom.“
Nakoľko do diskusie sa nik neprihlásil, Obecné zastupiteľstvo
v predloženom znení schválilo.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

uznesenie č. 14/2020

0

K bodu 7.
Prerokovanie zámeru na vybudovanie novej Materskej školy v obci Bádice
Starosta informoval poslancov o zámere vybudovania novej MŠ nakoľko v našej obci rastie
počet detí a mladé rodiny majú problém ich umiestniť v okolitých MŠ.
Starosta sa informoval o možnosti získania dotácií na výstavbu novej MŠ, predbežne sa
informoval o potrebných nákladoch, ktoré by si chod škôlky vyžadoval, dal si vypracovať
predbežné cenové ponuky projektantom na samostatnú výstavbu, zisťoval čo by stál
samostatný projekt, informoval sa na NSK, a na OU odbor školstva. Poslancov vyzval na
zamyslenie sa nad touto možnosťou. Na najbližšom OZ starosta ešte podá bližšie informácie
k tomuto investičnému zámeru.
K bodu 8
Diskusia
Mgr. Ivan Lacika – z dôvodu výskytu prívalových dažďov je potrebné spraviť v obci
protipovodňové opatrenia, nakoľko sú odvodňovacie kanále zanesené. Treba ich riadne
prečistiť mechanizmom. Poslanci súhlasia, je to potrebné, starosta dá tieto kanále prečistiť.
Starosta informoval poslancov v akom stave je podaný projekte na rekonštrukciu miestnej
komunikácie ulica K vinohradom. Projekt je podaný a teraz sa čaká na výsledok rozhodnutia z
PPA.

K bodu 9.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení
OZ.

Ľubomír Bede a Peter Gál prečítali uznesenie z 3. zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
- Program OZ
- Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- Kontrolu uznesení
- Záverečný účet obce Bádice za rok 2019
-

Schválenie Zámennej zmluvy medzi Veronika Balážová a Obec Bádice
Prerokovanie zámeru na vybudovanie novej Materskej školy v obci Bádice

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ
- Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
- Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
- Schválenie Zámennej zmluvy medzi Veronika Balážová a Obec Bádice
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 01.07.2020 do
31.12.2020

K bodu 10.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 3. zasadnutie OZ.

V Bádiciach, 24.06.2020

Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ivan Lacika

___________________________

Kristína Králičová

___________________________

U z n e s e n i e č. 11/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 24.06.2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.06.2020

V Bádiciach, dňa 24.06.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 12/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 24.06.2020

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

V Bádiciach, dňa 24.06.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 13/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 24.06.2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) Záverečný účet obce Bádice za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) použitie zostatok finančných operácií 596,81 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
596,81 EUR

V Bádiciach, dňa 24.06.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 14/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
zámenu vlastníckych podielov žiadateľky Veroniky Balážovej rod. Gálovej, byt. Bádice,
Hlavná 65/26 ako vlastníčky novovytvorenej parcely registra „C“ katastra nehnuteľnosti č.
169/2, druh pozemku – záhrada o výmere 30 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Bádice, zameranej geometrickým plánom č. 157/2019 od pôvodnej parcely číslo 169,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1522 pre katastrálne územie Bádice, ako diel 2, ktorá
odovzdáva svoje vlastníctvo k tejto parcele obci Bádice výmenou za vlastníctvo majetkového
podielu obce Bádice k novovytvorenej nehnuteľnosti parcele registra „C“KN č. 254/3, druh
pozemku – ostatné plochy o výmere 30 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Bádice,

zameranej geometrickým plánom č. 157/2019 od pôvodnej parcely číslo 254, zapísanej na
liste vlastníctva č. 1523 pre katastrálne územie Bádice, ako diel 3.
Keďže výmera zamieňaných pozemkov je totožná a ich zámenou nevzniká žiadny
rozdiel v prospech ktoréhokoľvek zamieňajúceho, Obecné zastupiteľstvo týmto zároveň
schvaľuje, že zámenou majetkových podielov k novovytvoreným parcelám sú požiadavky
vymieňajúcich vzájomne vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nežiada od druhej
zmluvnej strany po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy akúkoľvek inú kompenzáciu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že náhrady spojené s prevodom vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti znášajú obe strany rovným dielom.

V Bádiciach, dňa 24.06.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 15/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na

vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Bádice za rok 2019

V Bádiciach, dňa 24.06.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 16/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na

vedomie

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020.

V Bádiciach, dňa 24.06.2020

Ing. Stanislav Gál

starosta obce

