S2019/00238
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice,
konaného dňa 11.12.2019
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 záložnej zmluvy č. 0073-PRB/2019 / Z
5. Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Bádice č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. 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
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ľubomíra Bedeho a Igora Malinu a za
návrhovú komisiu: Petra Gála a Mgr. Ivana Laciku.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 3.
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že
z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené, prípadne sa plnia priebežne.

všetky

uznesenie

K bodu 4.
Návrh záložnej zmluvy č. 0073-PRB/2019 / Z
Starosta informoval zastupiteľstvo ohľadne záložnej zmluvy č. 0073-PRB-2019 / Z, ktorú
nám zaslalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, na zriadenie záložného práva v prospech
Ministerstva dopravy a výstavby SR a to na zabezpečenie nájomného charakteru k bytovému
domu so súpisným číslom 125 zapísaná na LV č. 1355, nachádzajúca sa na parcele č. 35/6
katastrálneho územia Bádice, na výstavbu ktorej bola v zmysle zmluvy č. 0073-PRB-2019
poskytnutá dotácia vo výške 281 643,66 EUR. Pre zabezpečenie vkladu je potrebné túto
záložnú zmluvu predložiť katastrálnemu odboru v Nitre a k tomu je potrebný súhlas obecného
zastupiteľstva. Poslanci záložnú zmluvu jednohlasne schválili.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 5.
Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Bádice č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Bádice č. 2/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bolo zverejnené na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke Obce Bádice 25.11.2019. Zo
strany občanov ani zo strany poslancov neboli prijaté žiadne pripomienky. Dodatok č. 1
k VZN Obce Bádice č. 2/2015 poslanci schválili.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu 6.
Diskusia
- Starosta – informoval poslancov o žiadosti nájomníkov bytového domu, ktorá bola
doručená na Obec dňa 9.12.2019. Nájomníci žiadajú o povolenie umiestnenia sušiaka
na bielizeň na zadnú časť od parkoviska vedľa kontajnerov pri bytovke č. 125.
- Poslanci súhlasia s podmienkou, že si nájomníci bytovky č. 125 sušiak zhotovia
svojpomocne na vlastné náklady, užívanie si dohodnú žiadatelia vopred a samotná
realizácia a umiestnenie bude konzultovaná na mieste so starostom obce pred
zhotovením
- Kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
K bodu 7.
Schválenie uznesenia
Návrhová komisia v zložení Peter Gál a Mgr. Ivan Lacika prečítali uznesenie z 5. riadneho
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
-

Program OZ
Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrolu uznesení
Návrh záložnej zmluvy č. 0073-PRB/2019 / Z
Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Bádice č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Žiadosť nájomníkov bytoviek

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Program OZ
Overovateľov zápisnice: Bede, Malina a návrhovú komisiu: Gál, Lacika
Záložnú zmluvu č. 0073-PRB/2019/ Z
Dodatok č. 1 k VZN Obce Bádice č. 2/2015 o miestnych daniach
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

a miestnom

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
-

S umiestnením sušiaka na bielizeň na zadnú časť od parkoviska vedľa kontajnerov pri
bytovke č. 125.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020

K bodu 9.
Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom za úspešnú spoluprácu v roku 2019, poprial
všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky, všetko dobré v novom roku 2020 a tým ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Bádiciach, 11.12.2019
Zapísala: Žofia Kunová

__________________________
Ing. Stanislav Gál
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomír Bede

___________________________

Igor Malina

___________________________

U z n e s e n i e č. 35/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
program 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019

V Bádiciach, dňa 11.12.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 36/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Peter Gál, Mgr. Ivan Lacika
b) overovateľov zápisnice v zložení: Ľubomír Bede, Igor Malina

V Bádiciach, dňa 11.12.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 37/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
záložnú zmluvu uzatvorenú podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov č. 0073-PRB/2019/Z k nehnuteľnosti stavba bytový
dom so súpisným číslom 125 zapísanej na liste vlastníctva č. 1355 v katastrálnom území

Bádice obec Bádice okres Nitra, v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, so sídlom Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, IČO 30416094.

V Bádiciach, dňa 11.12.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 38/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Bádice č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V Bádiciach, dňa 11.12.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 39/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
súhlasí
s umiestnením sušiaka na bielizeň na zadnú časť od parkoviska vedľa kontajnerov pri bytovke
č. 125 s podmienkou, že si ho nájomníci bytovky č. 125 zhotovia svojpomocne na vlastné
náklady, užívanie si dohodnú žiadatelia vopred a samotná realizácia a umiestnenie bude
konzultovaná na mieste so starostom obce pred zhotovením
V Bádiciach, dňa 11.12.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

U z n e s e n i e č. 40/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bádice
zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bádice
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bádice na 1. polrok 2020

V Bádiciach, dňa 11.12.2019

Ing. Stanislav Gál
starosta obce

