ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 31.03.2011 v zasadacej
miestnosti OcU Bodiná
__________________________________________________________________________
____

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Hospodárenie – záverečný účet obce Bodiná za rok 2010
4/ Rozpočet obce Bodiná na rok 2011
5/ Rozpočet na roky 2012-2013
6/ Rôzne
7/ 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
štyria poslanci obecného zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovil p. Milana Čelku a p. Stanislava Villína . Písaním
zápisnice bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.

Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia.
Po zahájení starosta obce prikročil ku kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho
zastupiteľstva, konaného 14.12.2010 č. 3/2010, t.j. úhrada nájmu p. Antona Bošku . P.
Anton Boško požiadal obecné zastupiteľstvo o splátkový kalendár na úhradu nájomného,
ale do dnešného dňa nájom neuhradil. OZ odporúča starostovi obce posledný krát vstúpiť
do jednania uvedenú pohľadávku obci uhradiť, v opačnom prípade bude p. Boškovi
vypovedaná zmluva o nájme .
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

Bod 3/ - Ekonómka OcU Bodiná predložila na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu výsledky hospodárenia OcU za rok 2010 a záverečný účet obce
Bodiná za rok 2010. Prítomných oboznámila o celkovom plnení príjmovej a výdavkovej časti
podľa jednotlivých oddielov a paragrafov, čo je i prílohou zápisnice, tiež schválili záverečný
účet obce s tým, že zostatok finančných prostriedkov bude použitý na kapitálový výdavok –
výstavba obce. Hospodárenie a záverečný účet za rok 2010 bol schválený :
ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 4/ - V tomto bode ekonómka OcU Bodiná na základe stanoviska hlavného kontrolóra
obce Bodiná k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a k návrhu
programového rozpočtu obce na rok 2011 predniesla návrh rozpočtu obce Bodiná na rok
2011. Rozpočet príjmovej časti je 215 497 EUR, výdavkovej časti je 215 497 EUR
rozdelené podľa jednotlivých programov , oddielov a paragrafov. Rozpočet bol schválený ako
vyrovnaný, čo je i prílohou zápisnice.
Hlasovanie : ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 5/ - Ekonómka OcU Bodiná predložila návrh rozpočtu taktiež programového rozpočtu
na rok 2012 v príjmovej časti 94 232 EUR , vo výdavkovej časti 94 232 EUR, rozdelené
podľa programu, jednotlivých oddielov a paragrafov. Rozpočet poslanci vzali na vedomie.
Návrh rozpočtu na rok 2013 v príjmovej časti 98 379 EUR, vo výdavkovej časti 98 379 EUR.
Rozpočty sú i prílohou zápisnice. Poslanci OZ návrh rozpočtu na rok 2013 vzali na vedomie.
Hlasovanie :
ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA:0, PROTI: 0

Bod 6/ - Rôzne
- Starosta obce predniesol správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za
rok 2010. V správe o výsledku kontrol neboli zistené žiadne nedostatky ani
porušenia zákona č. 502/2001 Z.Z. Poslanci OZ po krátkej diskusií sa uzhodli, že
zatiaľ bude postačujúca príkladná kontrola obecnej kontrolórky.
- Ďalej predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce
Bodiná za rok 2010, kde obecná kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Bodiná za rok 2010 s výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
- Tiež predniesol stanovisko hlavného kontrolóra obce Bodiná k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2011-2013 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok
2011. Hlavná kontrolórka na základe podkladov odporučila Obecnému zastupiteľstvu
v Bodinej predložený návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 schváliť
a návrh viacročného rozpočtu obce Bodiná na roky 2012-2013 vziať na vedomie.
-

Starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovanej výzve k likvidácií odpadov,
kde je možnosť zakúpenia traktora v hodnote 60 000.00 € s 5% účasťou obce na
financovaní. Poslanci po krátkej diskusií starostov návrh odsúhlasili .
Hlasovanie : ZA : 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

-

Starosta obce predniesol žiadosť TJ HOREC Bodiná o obnovenie súťaže vo futbale
a príspevku vo výške 1 000.00 € na činnosť futbalového klubu. Poslanci OZ žiadosť
odsúhlasili , príspevok na činnosť bude poukázaná vo výške 700.00 €.
Hlasovanie : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
Ďalej starosta obce poinformoval poslancov OZ o rozmiestnení štyroch nových 1100 l
kontajnerov v obci, ktoré získal od fy Chudovský, s.r.o . Považská Bystrica
bezplatne.

-

-

Hlavná kontrolórka obce Bodiná podala Majetkové priznanie za rok 2010. Poslanci
OZ majetkové priznanie obecnej kontrolórky vzali na vedomie.
Starosta obce p. František Boško taktiež podal majetkové priznanie. Poslanci
OZ majetkové priznanie vzali na vedomie.

K bodu 7 – Diskusia :
p. Milan Čelko požiadal o vysvetlenie v súvislosti s pozemkovými úpravami – komasácia, či
budú komasované i súkromné lesné pozemky. Starosta obce mu poskytol náležité
informácie. Taktiež požiadal o informáciu ohľadne signálu ORANGE, na čo mu
starosta obce ihneď odpovedal v súvislosti s vykrytím signálu ORANGE . Taktiež
požiadal starostu obce o zjednanie nápravy pri znečisťovaní miestnej komunikácie,
ktorá sa znečisťuje výstavbou domu v lokalite, ktorá je už v k.ú. Prečín.
p. Stanislav Villín, požiadal, že pri vypracovávaní VZN o komunálnom odpade na rok 2012
by mohlo byť prikročené i k úľavam, hlavne pre študentov, ktorí sú v zahraničí.
Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Milan Čelko, v.r.
Stanislav Villín, v.r.
František Boško, v.r.
starosta obce

UZNESENIE č. 1/2011
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 31. marca 2011

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

K o n š ta t u j e
že uznesenie bolo splnené

II. B e r i e n a v e d o m i e :
a/ Programový rozpočet na rok 2012
b/ Programový rozpočet na rok 2013
c/ Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2010
d/ Majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce za rok 2010
e/ Majetkové priznanie starostu obce za rok 2010

III. S c h v a ľ u j e :
a/ Rozpočet na rok 2011
b/ Hospodárenie obce – záverečný účet za rok 2010 bez výhrad
c/ Opatrenie na realizáciu likvidácie komunálneho odpadu
d/ Príspevok TJ HOREC Bodiná vo výške 700.00 €

IV. O d p o r ú č a :
a/ Starostovi obce vstúpiť do jednania s p. Anton Boškom o úhrade pohľadávky
obci Bodiná.
T: nasledujúce zasadnutie OZ

František Boško, v.r.
starosta obce

