STAR O STA

OBCE

Obchodná 137, 951 46 B á d i c e
Č. j.: 632/2020

V Bádiciach 02. septembra 2020

P OZVÁ N K A

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov
zvolávam
4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bádiciach, ktoré sa uskutoční dňa

16. septembra 2020 o 18:00 hodine
na Obecnom úrade v Bádiciach.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prerokovanie Územného plánu Obce Bádice

5. Oprava Uznesenia č. 14/2020 z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
Obce Bádice a oprava Výpisu zo zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva
zo dňa 24.6.2020 – bodu č. 6.
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
7. Prerokovanie zámeru na vybudovanie novej Materskej školy v obci Bádice
8. Prerokovanie využitia objektu bývalej MŠ v Bádiciach
9. Prerokovanie žiadosti obyvateľov bytoviek
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

Vaša účasť je potrebná.

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

Č. j.: 632/2020
Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 16.09.2020
Prítomní:

Ing. Stanislav Gál, starosta obce
Poslanci: Ľubomír Bede, Peter Gál, Bc. Kristína Králičová,, Mgr. Ivan Lacika,

Neprítomní: - Igor Malina
Ďalší prítomní: Žofia Kunová, zamestnanec obce
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie Územného plánu Obce Bádice

5. Oprava Uznesenia č. 14/2020 z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
Obce Bádice a oprava Výpisu zo zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva
zo dňa 24.6.2020 – bodu č. 6.
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
7. Prerokovanie zámeru na vybudovanie novej Materskej školy v obci Bádice
8. Prerokovanie využitia objektu bývalej MŠ v Bádiciach
9. Prerokovanie žiadosti obyvateľov bytoviek
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Ing. Stanislav Gál, starosta obce a privítal všetkých poslancov na
štvrtom tohtoročnom zasadnutí. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4
a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Nikto nemal doplňujúce
návrhy ani pripomienky.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice: Petra Gála a Ľubomíra Bedeho,
a za návrhovú komisiu: Bc. Kristínu Králičovú a Mgr. Ivan Lacika
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 3.
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce Ing. Gál Stanislav. Skonštatoval, že všetky
uznesenia boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.
K bodu 4.
Prerokovanie Územného plánu Obce Bádice
Poslanci prerokovali Územný plán. Žiadny prítomní z poslancov nemali žiadny návrh ani
pripomienky k danému územnému plánu.
Poslanci OZ prerokovali ÚP bezo zmeny.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.

Oprava Uznesenia č. 14/2020 z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
Obce Bádice a oprava Výpisu zo zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva
zo dňa 24.6.2020 – bodu č. 6.
Dňa 24.6.2020 bola Obecným zastupiteľstvom Obce Bádice schválená zámena
pozemkov medzi žiadateľkou Veroniku Balážovou z Bádic a Obcou Bádice. Zámena bola
schválená v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obci z dôvodov hodných
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e, avšak tento súlad so zákonom nebol
v písomnej dokumentácii o schválení zámeny zdokumentovaný tak, ako to samotný zákon
predpokladá.
Preto v súlade s Rozhodnutím katastrálneho odboru Okresného úradu Nitra č. V
5785/2020-11 zo dňa 27.7.2020 bola navrhnutá oprava pôvodného uznesenia č. 14 zo
dňa 24.6.2020 tak, že pôvodný text uznesenia k zámene pozemkov medzi obcou Bádice
a Veronikou Balážovou sa vypúšťa a nahradzuje sa novým textom v znení :
„Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice s c h v a ľ u j e zámenu vlastníckych podielov
žiadateľky Veroniky Balážovej rod. Gálovej, byt. Bádice, Hlavná 65/26 ako vlastníčky novovytvorenej
parcely registra „C“ katastra nehnuteľností 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.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámennú zmluvu z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obci, nakoľko vymieňajúci 2 Obec Bádice má
záujem na získaní novovytvoreného pozemku parcely registra „C“KN č. 169/2 od vlastníčky
vymieňajúcej 1 Veroniky Balážovej, pretože tento pozemok aj v súčasnosti využíva Obec Bádice ako
súčasť verejnej komunikácie a pre Obec Bádice je nutné tento pozemok naďalej užívať ako súčasť
verejnej komunikácie a má záujem na tomto pozemku vytvoriť asfaltový povrch. Z tohto dôvodu je pre
obec výhodné, aby bol tento pozemok vo vlastníctve obce a to ako z dôvodu prístupu tak aj z dôvodu
údržby komunikácie.

Zamieňaný pozemok novovytvorenú parcelu registra „C“KN č. 254/3, ktorý je doposiaľ vo
vlastníctve vymieňajúceho 2 Obce Bádice, obec nevyužíva, vymieňajúca 1 Veronika Balážová ho užíva
ako časť svojej ohradenej záhrady, riadne sa o neho stará a udržiava ho na vlastné náklady a
vymieňajúca 1 Veronika Balážová má záujem i naďalej tento pozemok užívať ako súčasť svojej
záhrady.
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 nehnuteľnostiam znášajú obe stany rovným dielom.
Hlasovanie :

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0“.

Uznesenie č. 19/2020 bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov (celkový počet poslancov :
5 poslancov, schválilo : 5 poslancov).“
V zmysle tejto zmeny a v súlade s Rozhodnutím katastrálneho odboru Okresného
úradu Nitra č. V 5785/2020-11 zo dňa 27.7.2020 je potrebné opraviť aj Výpis zo
zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.6.2020 – bodu č. 6 tak, že
pôvodný text výpisu sa vypúšťa a nahradzuje sa novým textom v znení :
„Na základe žiadosti a na webovej stránke obce v čase odo dňa 04.06.2020 do dňa
24.6.2020 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
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.
Starosta navrhuje Obecnému zastupiteľstvu schváliť zámennú zmluvu z dôvodov
hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obci, nakoľko vymieňajúci 2 Obec Bádice má záujem na získaní
novovytvoreného pozemku parcely registra „C“KN č. 169/2 od vlastníčky vymieňajúcej 1
Veroniky Balážovej, pretože tento pozemok aj v súčasnosti využíva Obec Bádice ako
súčasť verejnej komunikácie a pre Obec Bádice je nutné tento pozemok naďalej užívať
ako súčasť verejnej komunikácie a má záujem na tomto pozemku vytvoriť asfaltový
povrch. Z tohto dôvodu je pre obec výhodné, aby bol tento pozemok vo vlastníctve obce
a to ako z dôvodu prístupu tak aj z dôvodu údržby komunikácie.

Zamieňaný pozemok novovytvorenú parcelu registra „C“KN č. 254/3, ktorý je
doposiaľ vo vlastníctve vymieňajúceho 2 Obce Bádice, obec nevyužíva, vymieňajúca 1
Veronika Balážová ho užíva ako časť svojej ohradenej záhrady, riadne sa o neho stará
a udržiava ho na vlastné náklady a vymieňajúca 1 Veronika Balážová má záujem i naďalej
tento pozemok užívať ako súčasť svojej záhrady.
Keďže navrhovaná výmera zamieňaných pozemkov je totožná a ich zámenou
nevzniká žiadny rozdiel v prospech ktoréhokoľvek zamieňajúceho, starosta navrhuje
prijať uznesenie, podľa ktorého 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 Obce Bádice s c h v a ľ u j e zámenu vlastníckych podielov
žiadateľky Veroniky Balážovej rod. Gálovej, byt. Bádice, Hlavná 65/26 ako vlastníčky novovytvorenej
parcely registra „C“ katastra nehnuteľností 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.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámennú zmluvu z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obci, nakoľko vymieňajúci 2 Obec Bádice má
záujem na získaní novovytvoreného pozemku parcely registra „C“KN č. 169/2 od vlastníčky
vymieňajúcej 1 Veroniky Balážovej, pretože tento pozemok aj v súčasnosti využíva Obec Bádice ako
súčasť verejnej komunikácie a pre Obec Bádice je nutné tento pozemok naďalej užívať ako súčasť
verejnej komunikácie a má záujem na tomto pozemku vytvoriť asfaltový povrch. Z tohto dôvodu je pre
obec výhodné, aby bol tento pozemok vo vlastníctve obce a to ako z dôvodu prístupu tak aj z dôvodu
údržby komunikácie.
Zamieňaný pozemok novovytvorenú parcelu registra „C“KN č. 254/3, ktorý je doposiaľ vo
vlastníctve vymieňajúceho 2 Obce Bádice, obec nevyužíva, vymieňajúca 1 Veronika Balážová ho užíva
ako časť svojej ohradenej záhrady, riadne sa o neho stará a udržiava ho na vlastné náklady a
vymieňajúca 1 Veronika Balážová má záujem i naďalej tento pozemok užívať ako súčasť svojej
záhrady.
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 nehnuteľnostiam znášajú obe stany rovným dielom.
Hlasovanie :

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 14/2020 bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov (celkový počet poslancov :
5 poslancov, schválilo : 5 poslancov).“
Diskusia :

žiadna

Keďže k tomto bodu nebola žiadna diskusia, bolo obecnému zastupiteľstvu predložené
na schválenie uznesenie č. 19/2020 v znení:
„ Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice s c h v a ľ u j e opravu
- zmenu textu svojho uznesenia č. 14/2020 zo dňa 24.6.2020
- zmenu obsahu Výpisu zo zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa
24.6.2020 – bodu č. 6“
Diskusia :
Hlasovanie :

žiadna
za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 19/2020 o zmene Uznesenia č. 14/2020 zo dňa 24.6.2020 a o zmene
obsahu Výpisu zo zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.6.2020 –
bodu č. 6 bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov (celkový počet poslancov : 5
poslancov, schválilo : 4 poslancov).“
K bodu 6.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Starosta obce predniesol poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020, ku ktorému je
potrebné pristúpiť z dôvodu prekročenia niektorých jednotlivých položiek v súlade
s aktuálnou ekonomickou situáciou obce.
Starosta taktiež informoval poslancov, že počas roka v bytovkách došlo k nevyhnutnej
údržbe solárnych systémov, ktoré bolo treba bezodkladne odstrániť. Tieto výdavky neboli
rozpočtované a hradili sa z fondu opráv.
Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili čerpanie fondu opráv na údržbu solárneho systému
na bytových domoch č. 123 a č. 124 vo výške 4 037,32 Eur, z toho sumu vo výške 1 475,52
z predchádzajúcich rokov.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 7.
Prerokovanie zámeru na vybudovanie novej Materskej školy v obci Bádice
Starosta informoval poslancom o kompletnej realizačnej cene MŠ. V prvom rade treba
vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná na realizáciu a ktorá bude
potrebná pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Poslanci sa zhodli, že tento výdavok zaradíme do rozpočtu na budúci rok 2021 a ďalší postup
budeme prerokovávať na začiatku roka 2021.
K bodu 8
Prerokovanie využitia objektu bývalej MŠ v Bádiciach
Starosta skonštatoval, že do dnešného dňa nikto z poslancov nepodal žiadny návrh na využitie
budovy bývalej MŠ. Preto dal starosta poslancom za úlohu, do najbližšieho zastupiteľstva
porozmýšľali nad využitím bývalej MŠ
Poslanci daný problém prerokovali, berú ho na vedomie.

K bodu 9
Prerokovanie žiadosti obyvateľov bytoviek
Na obec bola doručená žiadosť obyvateľov bytových domov na schválenie zabudovania dverí
na spoločných priestoroch pod schodmi na bytovke č. 123/50, č. 124/52, č. 125/52A.
Poslanci boli s touto žiadosťou vopred oboznámení. Prerokovali ju a uzniesli sa, že tento
priestor nie je určený na odkladanie osobných hodnotných vecí. Tento výdavok sa nemôže
hradiť z fondu opráv bytových domov, musela by ho Obec hradiť z vlastných zdrojov.
Obec nedisponuje s finančnými prostriedkami, aby mohla zrealizovať osadenie dverí.
Poslanci pri hlasovaní túto žiadosť o osadenie dverí zamietli.
Hlasovanie:

za: 0

proti:

4

zdržal sa:

0

K bodu 10
Diskusia
- Starosta informoval poslancov o sťažnostiach, ktoré občania zväčša podávajú na
obecný úrad len telefonicky alebo ústne. Starosta aj s poslancami sa zhodli na tom, že
sa budú riešiť len sťažnosti, ktoré budú podané písomne aj s doloženým dôkazom
(fotografia), aby sa tento podnet mohol následne riešiť.
- Poslanci dali starostovi za úlohu vyhlásiť v miestnom rozhlase oznam o zákaze
pálenia v obci a o voľne pohybujúcich sa zvieratách v obci.
K bodu 11.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Bc. Kristína Králičová, a Mgr. Ivan Lacika prečítali uznesenie
zo 4. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
- Program OZ
- Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- Kontrolu uznesení
- Prerokovanie Územného plánu Obce Bádice

-

Obce Bádice a oprava Výpisu zo zápisnice zo zasadania Obecného
zastupiteľstva zo dňa 24.6.2020 – bodu č. 6.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Prerokovanie zámeru na vybudovanie novej Materskej školy v obci Bádice
Prerokovanie využitia objektu bývalej MŠ v Bádiciach

-

Prerokovanie žiadosti obyvateľov bytoviek

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Program OZ
- Overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
- Oprava Uznesenia č. 14/2020 z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva Obce

Bádice a oprava Výpisu zo zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa
24.6.2020 – bodu č. 6.

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 a čerpanie z fondu opráv na opravu a údržbu solárneho
systému na bytových domoch č. 123 a č. 124 financie spolu vo výške 4 037,32 Eur, z toho
sumu vo výške 1 475,52 z predchádzajúcich rokov.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
-

osadenie dverí na spoločných priestoroch pod schodmi na bytovkách č. 123/50, č.
124/52, č. 125/52A

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
-

Územný plán Obce Bádice bezo zmeny.

K bodu 12.
Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie OZ.
V Bádiciach, 16.09.2020

Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Overovatelia:
Peter Gál

___________________________

Ľubomír Bede

___________________________

U z n e s e n i e č. 17/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 16.09.2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2020

V Bádiciach, dňa 16.09.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 18/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Lacika, Kristína Králičová
b) overovateľov zápisnice v zložení: Ľubomír Bede, Peter Gál

V Bádiciach, dňa 16.09.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 19/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje

nasledovné opravy
- zmenu textu svojho uznesenia č. 14/2020 zo dňa 24.6.2020
- zmenu obsahu Výpisu zo zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa
24.6.2020 – bodu č. 6.
Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 19/2020 schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov (celkový počet poslancov: 5 poslancov, prítomní: 4 poslanci, schválili: 4
poslanci).
V Bádiciach, dňa 16.09.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 20/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) 3. rozpočtové opatrenie za rok 2020 k dátumu 30.09.2020.
b) čerpanie z fondu opráv na opravu a údržbu solárneho systému na bytových domoch č.
123 a č. 124 financie spolu vo výške 4 037,32 Eur, z toho sumu vo výške 1 475,52
z predchádzajúcich rokov.

V Bádiciach, dňa 16.09.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 21/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
nes chvaľuje
zabudovanie dverí na spoločných priestoroch pod schodmi na bytových domoch č. 123/50, č.
124/52, č. 125/52A.

V Bádiciach, dňa 16.09.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 22/2020

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
prerokovalo
Územný plán Obce Bádice bezo zmeny.

V Bádiciach, dňa 16.09.2020

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

