ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 23.06.2011 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
__________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesenia
3/ Plat starostu obce
4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bodiná na
II. polrok 2011
5/ Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Bodiná pri
verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
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 piati poslanci obecného
zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovil p. Máriu Boškovú a Ing. Petra Dúbravku. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia.
Po zahájení starosta obce prikročil ku kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva,
konaného 31.03.2011 č. 1/2011 bod 4/. t.j. vstúpiť do jednania s p. Antonom Boškom, ktorý je
nájomcom bývalej základnej školy vo veci úhrady pohľadávky obci Bodiná. Starosta obce listom
upozornil p. Bošku na neplnenie si povinností v zmysle zmluvy o nájme, na čo ihneď zareagoval
a uhradil jednu splátku nájmu. Prisľúbil, že výroba sa rozbieha a pohľadávku v čo najkratšom čase
uhradí.
Bod 3/ - Plat starostu obce.
Predseda finančnej komisie p. Mária Bošková predložila návrh na plat starostu obce a tiež
dôvodovú správu k návrhu platu starostu obce Bodiná s účinnosťou od 1.6.2011 v zmysle novely
zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z.z. čo je i prílohou
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce – a/ podľa § 3 odst. 1 zák. č. 253/1994 Z.z.
vo výške 1 145.81€, b/ podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 70 %, t.j. 802.07€.

Plat starostu Obce Bodiná podľa §3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. je spolu
zaokrúhlený na celé euro nahor 1 948.00 €.
Hlasovanie: ZA 5 poslanci, Proti 0, Zdržal sa hlasovania 0.
Bod 4/ - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bodiná na II. polrok 2011.
Starosta obce predniesol uvedený návrh plánu. Poslanci jednohlasne Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Bodiná na II. polrok 2011 schválili.
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

Bod 5/ - Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávateľa Obce Bodiná pri verejnom
obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predniesla p. Jana Kováčiková, ktorá
poinformovala poslancov OZ o systéme, forme , spôsobe a podmienkach objednávania tovarov,
služieb a stavebných prác. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť
a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami, podporiť čestnú hospodársku súťaž
a nediskriminovať jednotlivých uchádzačov. Poslanci OZ smernicu odsúhlasili.
Hlasovanie : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŹAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 6/ -Rôzne
Starosta obce poinformoval poslancov OZ o súťaži žien DHZ Obce Bodiná, ktoré sa umiestnili na
druhom mieste za čo im vyslovil poďakovanie.
Ďalej hovoril o pomoci obce Klubu slovenských turistov HOREC Bodiná pri budovaní turistického
chodníka , ako materiálom, zapožičanie traktora, pracovníkov VPP pri kopaní jám.
Informoval poslancov OZ o náročných podmienkach čerpania eurofondov. Do dnešného dňa neboli
uhradené prostriedky , ktoré boli vynaložené na výstavbu miestnych komunikácií. Výzva na
preplatenie DPH bola až v máji, kde bola ihneď podaná žiadosť s potrebnými dokladmi na jej
preplatenie. Teraz sa pripravuje žiadosť z operačného programu životné prostredie, kde požiadame
o zakúpenie traktora pre obec.
Taktiež hovoril o možnosti získania finančných prostriedkov z eurofondov na reguláciu potokov.
Po krátkej diskusií poslancov OZ , poslanci OZ odporučili starostovi obce prešetriť podmienky na
získanie prostriedkov .
Ďalej hovoril o pokračovaní vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok sa môže vyplatiť
len pri dožití jedného roka dieťaťa s tým, že nebude zmenený trvalý pobyt rodičov dieťaťa.
K bodu 7/ – Diskusia :
p. Stanislav Villín požiadal o vysvetlenie v súvislosti s odstraňovaním komunálneho odpadu a hlavne
zapaľovanie veľkoplošného kontajnera, ktorý sa nachádza v hornej časti obce.
Na uvedený diskusný príspevok starosta obce ihneď zareagoval s tým, že o zapaľovaní veľkoplošného
kontajnera vie a nedá sa pre krátkosť času zistiť kto daný kontajner zapaľuje . Uvedený problém bol
vyriešený odstránením veľkoplošných kontajnerov a rozmiestnenie 4 ks 1100 litrových kontajnerov
po obci.

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

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Mária Bošková
Ing. Peter Dúbravka

František Boško
starosta obce

-

UZNESENIE č. 2/2011
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 23.júna 2011

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

K o n š t a t u j e,
že uznesenie č. 1/2011 bod 4 bol splnený

II.

Schvaľuje :
a/ Plat starostu obce Bodiná vo výške 1 948 €
b/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bodiná na II. polrok 2011
c/ Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávateľa Obce Bodiná pri
verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
d/ Podanie žiadosti na projekt „Separovaný zber v obci Bodiná –strojné
vybavenie“
- výška celkových výdavkov na projekt : 51 582,60 EUR
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt : 51 582,60 EUR
- spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov 2 579,13 EUR

III.

Odporúča :
Starostovi obce prešetriť podmienky získania finančných prostriedkov na reguláciu potoka
T: nasledujúce zasadnutie OZ

František Boško
starosta obce

