ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 14. 12. 2011 v zasadacej
miestnosti OÚ
________________________________________________________________________
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Návrh rozpočtu na rok 2012
3. VZN na rok 2012
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012
5. Rôzne
6. Diskusia - záver

Rokovanie:
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. Ladislav Mrišo a p. Mária Bošková. Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka OÚ p. Jana Kováčiková.
K bodu 2. V tomto bode starosta obce predniesol návrh hospodárenia OcU na rok 2012 a to :
Hospodárenie bude uskutočňované podľa rozpočtového provizória, obec bude
hospodáriť podľa predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky
uskutočňované počas provizória nesmú v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových
výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka. Výnimku tvoria výdavky realizované s
termínmi plnenia dohodnutými v predchádzajúcich obdobiach.
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas provizória sa zúčtujú s rozpočtom
po jeho schválení.
Návrh rozpočtového provizória poslanci obecného zastupiteľstva schválili: Za 5
poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
K bodu 3. Všeobecne záväzne nariadenie na rok 2012 predložila ekonómka OÚ v Bodinej.
Informovala poslancov OZ v zmysle zákona 582/2004 Z.z. a zákona
o výpočte daní z nehnuteľnosti. Pre Obec Bodiná je koeficient pre výpočet ornej
pôdy 0.0766 EUR / m2 ; trvalotrávnatých porastov 0.0192 EUR /m2,
zastavané plochy , nádvoria a záhrady 1,32 EUR / m2, stavebné pozemky 13,27
EUR /m s ročnou sadzbou dane u všetkých pozemkov 0,60 % zo základu dane. Po
krátkej diskusií poslanci OZ upravili hodnotu trvalotrávnatých porastov na
0,0384 €/ m2 a odsúhlasili ZA:5, proti:0. zdržal sa:0
Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0.070
EUR.
Stavby rekreačných a záhradných chát 0.200 EUR,, samostatne stojace garáže
0.150 EUR.
Priemyselné stavby 0.200 EUR, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú

činnosť 0.40 EUR, ostatné stavby 0.200 EUR,
Pri viacpodlažných stavbách sa ročná sadzba dane zo stavieb zvyšuje
o 0, 04 EUR za každé ďalšie podlažie.
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
Poslanci VZN zo stavieb odsúhlasili : Za: 5 poslancov, Proti :0 Zdržal sa : 0
Daň za psa 5.00 EUR, za každého ďalšieho 7.00 EUR .
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 20.00 € za
osobu na rok, 15,00 € študenti, ktorí študujú v zahraničí alebo mimo okres
Považská Bystrica
Právnické osoby od 50 -90 € na rok .
Osoby, ktoré vlastnia rekreačné chalupy a chaty v obci Bodiná a nemajú trvalý
pobyt v obci 10,00 € na rok
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené : za 5 poslancov, proti 0,
zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Ďalej predložila VZN o miestnych poplatkoch:
- poplatok za vyhlásenie v MR 3.00 EUR
- poplatok za zapožičanie kultúrneho domu
- sála : zábavy a plesy 200.00 EUR + spotreba plynu a el. energie
kar 20.00 EUR + spotreba plynu a el. energie
- poplatok za dom smútku 10.00 EUR za 1 deň
- poplatok za používanie požiarnej miestnosti 10.00 EUR + spotreba plynu
- správne poplatky: - rozhodnutie o súpisnom čísle 3.00 EUR
- potvrdenia obyčajné 1.65 EUR
- stavebné povolenia, kolaudácie 16.50 EUR
Poslanci OZ VZN schválili: za 5 poslancov, proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
K bodu 4. Starosta obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Bodiná na I. polrok 2012. Poslanci predložený návrh schválili : Za 5 poslancov,
Proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.
K bodu 5. Rôzne
Starosta obce požiadal poslancov o prehodnotenie a úpravu rozpočtu na rok 2011,
s tým , aby rozpočet bol vyrovnaný.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
ZA: 5 poslancov. Proti: 0. Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 6. Diskusia:
p. Sanislav Villín požiadal o prestavenie verejného osvetlenia .
p. Ladislav Mrišo požiadal o úpravu rigolov pri súp.č.94 a natretie zábradlia
p. Milan Čelko hovoril o zlom vykrytí signálu ORANGE a taktiež o veľmi slabom signáli
internetu

Keďže v diskusií už nikto nevystúpil a neboli podané žiadne pripomienky a námietky
rokovanie OZ ukončil a poďakoval sa všetkým prítomným za účasť.
Zapísala : Jana Kováčiková
Overovatelia: Ladislav Mrišo, Mária Bošková

UZNESENIE Č. 4/2011
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 14. 12. 2011
________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v B o d i n e j po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Schvaľuje

a, Rozpočtové provizórium hospodárenia obce na I. štvrťrok 2012
b, VZN daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky za kom. odpad a drobné stav. odpady na rok
2012
c, Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bodiná na I. polrok 2012
d, Úpravu rozpočtu na rok 2011

