ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 11. 12. 2012 v zasadacej
miestnosti OÚ
________________________________________________________________________
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Návrh rozpočtu na rok 2013
3. VZN na rok 2013
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
5. Rôzne
6. Diskusia - záver

Rokovanie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. František Boško, ktorý
privítal všetkých prítomných, pričom konštatoval, ţe zasadnutie bolo zvolané hromadnou
pozvánkou, ktorá obsahovala miesto, čas a program rokovania. Zúčastnili sa štyria poslanci
obecného zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovil p. Milan Čelko a p. Stanislav Villín. Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka OÚ p. Jana Kováčiková.
K bodu 2. V tomto bode starosta obce predniesol návrh hospodárenia OcU na rok 2013 a to :
Hospodárenie bude uskutočňované podľa rozpočtového provizória, obec bude
hospodáriť podľa predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky
uskutočňované počas provizória nesmú v kaţdom 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 : 4 poslanci, proti: 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania: 0 poslancov.
K bodu 3. Všeobecne záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za
komunálny odpad na rok 2013 poslanci obecného zastupiteľstva meniť nebudú
a zostáva v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce Bodiná k dani
z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálny odpad ako v roku 2012,
vypracované v zmysle zákona 582/2004 Z.z. a jeho neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené : za 4 poslanci, proti 0, zdrţal sa
hlasovania 0 poslancov.

K bodu 4. Starosta obce predloţil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Bodiná na I. polrok 2013. Poslanci predloţený návrh schválili : Za 4 poslanci,
Proti: 0 poslancov, zdrţal sa hlasovania: 0 poslancov.
K bodu 5. Rôzne
Starosta obce poţiadal poslancov o prehodnotenie a úpravu rozpočtu na rok 2012,
s tým , aby rozpočet bol vyrovnaný a jednotlivé poloţky a podpoloţky boli
upravené tak, ako sú v skutočnosti naplnené.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
ZA: 4 poslanci, PROTI: 0. ZDRŢAL SA HLASOVANIA:
p. František Boško, starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu
pozemkových úprav v obci /komasácia/ , t.č. prebieha projektovanie spoločenstiev
Urbariát a Komposesorát a v 51.týţdni t.r. , bude prebiehať i projektovanie
súkromných pozemkov.
Ďalej informoval poslancov OZ o pridelení finančných prostriedkov z fondov
Európskeho spoločenstva vo výške 133 533.14 € ako oprávnených výdavkov na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Bodiná.
Starosta obce podal informáciu o prebierke detského ihriska konaného dňa
15.10.2012, ktoré po kontrole stavebného dozoru je v súlade s projektovou
dokumentáciou a prebehlo bez závad.
Ďalej predniesol ţiadosť p. Ing. Petra Dúbravku, bytom Bodiná č. 106
o odkúpenie časti obecného pozemku v k.ú. Bodiná parcelné číslo KNE 6
o výmere 191 m2, zameranej Geometrickým plánom č. 86/2012 zo dňa 6.12.2012
vytvorením parcely KNC 9/2. Poslanci obecného zastupiteľstva po krátkej diskusií
odpredaj obecného pozemku odsúhlasili vo výške 3.00 € za 1m2, spolu za pozemok
573.00 € .
Hlasovanie : ZA: 3 poslanci, PROTI: 0, ZDRŢAL SA HLASOVANIA: 1 poslanec
Ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pohľadávke voči obci p.
Antona Bošku, Domaniţa za prenájom budovy ZŠ a miestnych poplatkov za rok
2012 vo výške 2 479.92 Eur. Pohľadávka by mala byť uhradená do 15.12.2012
v opačnom prípade bude odstúpené od zmluvy o prenájme a vymáhanie dlhu
v zmysle legislatívy.

K bodu 6. Diskusia:
p. Milan Čelko poţiadal starostu obce o opravu úţľabu na budove základnej školy,
ktorý je poškodený a v prípade daţďa zateká na stenu budovy

Keďţe v diskusií uţ nikto nevystúpil a neboli podané ţiadne pripomienky a námietky
rokovanie OZ ukončil a poďakoval sa všetkým prítomným za účasť.

Zapísala : Jana Kováčiková
Overovatelia: p. Milan Čelko
p. Stanislav Villín

František Boško
starosta obce

UZNESENIE

Č. 4/2012

Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 11. 12. 2012
________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v B o d i n e j

po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

Schvaľuje

I.

a, Rozpočtové provizórium hospodárenia obce na I. štvrťrok 2013
b, Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bodiná na I. polrok
2013
c, Úprava rozpočtu na rok 2012
d, Odpredaj obecného pozemku v k.ú. Bodiná parcelné číslo KNC 9/2
o výmere 191 m2 zameranej GP č. 86/2012 zo dňa 6.12.2012 vo výške
3.00 € za 1m2- spolu 573.00 €.

II.

Odporúča

Starostovi obce previesť opravu úţľabu na budove základnej školy
T: 3/2013

František Boško
starosta obce

