ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29.05.2014 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Plat starostu obce
Výstavba obce
Rôzne
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. Stanislav Villín a p. Mária Bošková. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - 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 na rok 2014 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.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce
a/ podľa § 3 odst.1 zák. č. 154/2011 Z. z. vo výške 1 228.00 €,
b/ podľa §4 odst. 2 zák. č. 253/1994Z.z. zvýšený o 70 % t.j. 860.00 €.
Plat starostu Obce Bodiná podľa § 3 ods.1 a podľa §4 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. je spolu
zaokrúhlený na celé euro nahor 2 088.00 €.
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 3/ - Výstavba obce
Starosta obce p. František Boško informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prácach na
rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia. Verejný obstarávateľ požiadal v zmysle výzvy na
doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu uchádzačov o predloženie dokladov
a dokumentov potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti v zadaní podlimitnej zákazky. Nakoľko
verejnému obstarávateľovi zatiaľ neboli zo strany uchádzačov doplnené doklady a dokumenty
a uchádzačom ešte nevypršala lehota na doručenie predmetných dokumentov bola vypracovaná
žiadosť na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v Bratislave o predĺženie lehoty na doručenie
doplnenej dokumentácie k verejnému obstarávaniu a to 16.6.2014.

Ďalej hovoril o započatí prác na oplotení evanjelického cintorína a nátere strechy na požiarnej
zbrojnici. Strecha na bývalej základnej škole je opravená.
Bod 4/ - Rôzne
V tomto bode starosta obce hovoril o projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Bodiná
o výzve na zastavenie zápisov do katastra nehnuteľnosti. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový
a lesný odbor, vyzve miestne príslušný okresný súd na doručenie všetkých verejných listín a iných
listín, ktoré nadobudli právoplatnosť, na správu katastra najneskôr k termínu pozastavenia zápisov
do katastra. Taktiež občania, ktorí majú darovacie, kúpnopredajné zmluvy, tieto treba dať na zápis do
katastra nehnuteľnosti. Zápisy budú pozastavené v termíne od 21.07.2014 do 20.10.2014.
Ďalej hovoril v zmysle zákona STN č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci a v znení
neskorších predpisov o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov
samosprávy v obci Bodiná, ktoré sa budú konať v roku 2014, informoval poslancov s výkladom
zákona, pričom poslanci OZ schválili nasledovné :
Obecné zastupiteľstvo pre ďalšie volebné obdobie bude mať 5 poslancov a bude vytvorený 1 volebný
obvod.
Hlasovanie : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Starosta obce podal informáciu o vybavení žiadosti o určenie dopravného značenia pri
rímskokatolíckom kostole v Bodinej. Okresný úrad Považská Bystrica odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií dal zamietavé stanovisko.
Ďalej informoval poslancov OZ o usporiadaní akcie ,,16. ročník AUTHOR GARMIN bikemaraton
Súľovské skaly“, ktorá sa uskutoční 21.6.2014 i cez našu obec.
Bod 5/ - Diskusia
p. Milan Čelko požiadal o informáciu, kedy bude prevedená generálna oprava vysokého napätia.
Ing. Peter Dúbravka požiadal o doplnenie hudobného programu Šláger alebo zameniť za niektorý
program, ktorý vysiela. Ďalej požiadal o odstránenie skládky odpadu z rímskokatolíckeho cintorína.

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

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: p. Stanislav Villín
p. Mária Bošková

František Boško,
starosta obce

UZNESENIE č. 2/2014
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29. mája 2014

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Schvaľuje :
a) Plat starostu Obce Bodiná vo výške 2 088.00 €
b) Pre volebné obdobie 2014 - 2018 do orgánov samosprávy v obci Bodiná bude
mať 5 poslancov obecného zastupiteľstva a jeden volebný obvod

II.

Odporúča:
a) Starostovi obce vstúpiť do jednania s fy KATES, s.r.o. Považská Bystrica o pridaní
hudobného programu Šláger
Termín: 6/2014
b) Prešetriť v SSE zahájenie generálnej opravy vysokého napätia
Termín: Ihneď

František Boško
starosta obce

