ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 26.02.2014 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Hospodárenie – záverečný účet obce Bodiná za rok 2013
4/ Rozpočet na rok 2014
5/ Rozpočet obce Bodiná na roky 2015-20106
6/ Majetkové priznanie starostu obce
7/ Rôzne
8/ Diskusia záver
Bod 1/ - Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. František Boško, ktorý
privítal všetkých prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Hoštákovú, 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. Ing. Petra Dúbravka a p. Milan Čelko. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.

Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 4/2013 bod III. zo dňa 12.12.2013 –požiadať dopravný
inšpektorát o umiestnenie dopravnej značky zákaz státia na úseku štátnej cesty pri rímsko-katolíckom
cintoríne. Úloha bola splnená.
Bod 3/ - Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková, predložila stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu za rok 2013, pričom odporúča OZ schváliť celoročné hospodárenie
obce za rok 2013 bez výhrad. Poslanci obecného zastupiteľstva stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2013 vzali n a vedomie. V tomto bode ekonómka obce informovala
poslancov OZ o výsledkoch hospodárenia OcÚ za rok 2013. Prítomných oboznámila o celkovom
plnení príjmovej časti vo výške 121 807,69 € a výdavkovej časti vo výške 119 529,70 € podľa
jednotlivých oddielov a paragrafov. Poslanci OZ schválili záverečný účet obce s tým, že zostatok
finančných prostriedkov k 31.12.2013 vo výške 7 955 EUR bude použitý na kapitálový výdavok –
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Hospodárenie a záverečný účet za rok 2013 bol
schválený bez výhrad :
ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Predseda inventarizačnej komisie p. Mária Bošková predložila správu inventarizačnej komisie
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012.

Inventarizácia bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve a dospela k uzáveru, že majetok
a záväzky zo zostáv k dátumu 31.12.2013 súhlasia so skutkovým stavom. Majetok obce je vo výške
306 335,84 €. Poslanci OZ inventarizáciu majetku obce jednohlasne odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 4/ - V tomto bode hlavná kontrolórka obce Bodiná predložila stanoviska hlavného kontrolóra
obce Bodiná k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014– 2016 , kde rozpočty boli
vypracované v zmysle zákona 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona 611/2005 Z.z.
a odporúča rozpočty prijať. Ekonómka obce podrobne predložila rozpočet príjmovej časti vo výške
105 405 EUR, výdavkovej časti je 105 405 EUR rozdelené podľa jednotlivých oddielov a paragrafov.
Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.
Hlasovanie : ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 5/ - Ekonómka OcU Bodiná predložila návrh rozpočtu na rok 2015 v príjmovej časti 101 170
EUR , vo výdavkovej časti 101 170 EUR, rozdelené podľa jednotlivých oddielov a paragrafov.
Rozpočet poslanci vzali na vedomie.
Návrh rozpočtu na rok 2016 v príjmovej časti 101 779 EUR, vo výdavkovej časti 101 779 EUR.
Poslanci OZ návrh rozpočtu na rok 2016 vzali na vedomie.
Hlasovanie : ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA:0, PROTI: 0
Bod 6/ - Starosta obce p. František Boško podal majetkové priznanie za rok 2013. Poslanci OZ
majetkové priznanie vzali na vedomie.
Bod 7/ - Starosta obce predniesol žiadosť TJ HOREC Bodiná o finančnú podporu pre futbalovú činnosť
klubu na rok 2013. Poslanci OZ žiadosť odsúhlasili, príspevok na činnosť bude poukázaná vo výške
700 € na účet futbalového klubu.
Hlasovanie : ZA: 5, PROTI:0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

-

-

Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí predstavenstva združenia účastníkov
pozemkových úprav, ktoré sa konalo 17.2.2014 na Obecnom úrade v Bodinej o ukončení
prerokovávania námietok voči zverejnenému rozdeľovaciemu plánu v rámci PPÚ Bodiná.
Ďalej poinformoval poslancov o priebehu rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde práve
prebieha kontrola dokumentácie verejného obstarania k projektu rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná , Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou v Trenčíne.

Bod 8/ - Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Ing. Peter Dúbravka
p. Milan Čelko

František Boško,
starosta obce

UZNESENIE č. 1/2014
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 26.februára 2014

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Rozpočet na rok 2015
b/ Rozpočet na rok 2016
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu 2014-2016
e/ Majetkové priznanie starostu obce za rok 2013

II. K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ bolo splnené.

III. S c h v a ľ u j e :
a/ Rozpočet na rok 2014
b/ Hospodárenie obce – záverečný účet za rok 2013 bez výhrad
c/ Inventarizáciu majetku obce za rok 2013
d/ Príspevok TJ HOREC Bodiná vo výške 700.00 €

František Boško
starosta obce

