ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29.09.2011 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesenia
3/ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010
4/ Žiadosti od občanov
5/ Rôzne
6/ Diskusia – záver

Bod 1/ - Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. František Boško, ktorý
privítal všetkých prítomných , pričom konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané hromadnou
pozvánkou, ktorá obsahovala miesto, čas a program rokovania. Zúčastnili sa piati poslanci obecného
zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovil p. Stanislav Villín a Milan Čelko. Písaním zápisnice bola poverená
pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.

Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia č. 2/2011 bod III. zo dňa 23.06.2011. Starosta obce po prešetrení
podal informáciu o získaní finančných prostriedkov na reguláciu potoka Bodianka. Nakoľko potok
Bodianka nepatri medzi významné vodohospodárske vodné toky a nie je možné podať žiadosť
o finančné prostriedky na fondy.
OZ konštatuje, že uznesenie bolo splnené.

Bod 3/ - Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010 predniesol p. František
Boško, starosta obce. Správa bola s kladným hodnotením, neboli zistené nedostatky v hospodárení
obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. . Poslanci OZ správu nezávislého audítora vzali na vedomie.
Bod 4/ - Starosta obce predniesol žiadosť p. Ing. Jaroslava Harvanca – HARVI, Bodiná 27, vo veci
prenájmu časti skladu náradia. Poslanci po krátkej diskusií odsúhlasili prenájom v sume 250.00 EUR
ročne, s tým že v zmluve o nájme budú zapracované
protipožiarne a revízne predpisy a nariadenia.
HLASOVANE : ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
- ďalej predniesol sťažnosť p. Viliama Chovanca, bytom Bodiná č. 174 vo veci úplného zrušenia
diskoték v Kultúrnom dome Bodiná, nakoľko pri konaní diskoték dochádza k sústavnému rušeniu

nočného pokoja nadmerným hlukom a krikom podnapitých účastníkov diskotéky, vstupu na
súkromný pozemok, ktorý znečisťujú.
Po krátkej diskusií poslanci OZ nesúhlasia so zrušením diskoték v obci Bodiná. Usporiadateľa
upozorniť, aby zamedzil prístup na súkromný pozemok a zvýšil ochranu verejného poriadku.
HLASOVANIE: ZA: 0 , PROTI: 4, ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

Bod 5/ - Rôzne
- V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o riešení sťažnosti
Pozemkového spoločenstva Urbariát Bodiná vo veci neoprávneného vstupu
a činnosti na spoločnom majetku spoločenstva a sťažnosť vo veci zlého
osadenia rúr do toku Bodianka v hornej časti obce Bodiná pri pozemku par.č.
KN C 199/2, čím sa vytápajú pivnice rodinných domov a narúša statika
mostu. Nakoľko predmetné sťažnosti nespadajú do kompetencie obce boli
odstúpené na Obvodný úrad , odbor životného prostredia Považská Bystrica.
- ďalej poinformoval poslancov OZ o preplatení DPH vo výške 14 146.19 € z
výstavby miestnych komunikácií, čím bude splatená ďalšia splátka úveru.
- p. František Boško hovoril o podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na výstavbu detského ihriska prostredníctvom MAS Naše Považie z programu
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Základné služby pre
hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo, kde bolo ešte potrebné doložiť nové
doklady. Hovoril i o podanej žiadosti na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
kde ešte nebolo žiadne zverejnenie obcí, ktorým priznali nenávratný finančný
príspevok na projekty.
- ďalej podal informácie o priebehu prípravy pozemkových úprav /komasácia/
hlavne funkčné využitie územia v k.ú. Bodiná ,čo nahrádza územný plán
obce.
-

Bod 6/ - Diskusia
p. Mária Bošková na základe ústnych podnetov občanov obce požiadala
o úpravu autobusových spojov , spoj, ktorý premáva počas školských prázdnin s odchodom
13.15 hod. z Bodinej do Považskej Bystrice posunúť na 13.05 hod.
a spoj s odchodom 21.15 hod. z Bodinej do Považskej Bystrica posunúť na 21.05 hod.

Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Stanislav Villín
Milan Čelko

František Boško
starosta obce

-

UZNESENIE č. 3/2011

Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29. septembra 2011

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Konštatuje , že
Uznesenie č. 2/2011 bod 3 bol splnený

II.

Berie na vedomie
a/ Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010

III.

Schvaľuje :
a/ Prenájom skladu náradia p. Ing. Jaroslavovi Harvancovi , Bodiná 27 vo
výške 250,00 € ročne

František Boško
starosta obce

