ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 20.03.2013 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca obecného zastupiteľstva
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Hospodárenie – záverečný účet obce Bodiná za rok 2012
5/ Rozpočet obce Bodiná na rok 2013
6/ Rozpočet na roky 2014-2015
7/ Plat starostu obce
8/ Majetkové priznanie starostu obce a kontrolórky obce
9/ Žiadosti
10/ Rôzne
11/ 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. Ing. Petra Dúbravka a p. Mária Bošková . Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Starosta obce privítal nastupujúceho poslanca obecného zastupiteľstva p. Ladislava Kurica,
ktorý získal vo voľbách do samosprávy 107 hlasov a nahradil poslanca p. Ladislava Mrišu, ktorému
zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu odsťahovania sa z obce Bodiná. Do rúk
starostu obce p. Františka Bošku nastupujúci poslanec p. Ladislav Kuric zložil sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Bod 3/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 4/2012 bod II . zo dňa 11.12.2012 – oprava úžľabu na budove
základnej školy. Starosta podal informáciu, že úlohu nebolo možné splniť pre nepriaznivé počasie.
Nový termín úlohy - nasledujúce zastupiteľstvo.
Bod 4/ - Ekonómka OcU Bodiná predložila na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu , výsledky hospodárenia OcU za rok 2012 a záverečný účet obce Bodiná za rok
2012. Prítomných oboznámila o celkovom plnení príjmovej časti vo výške 120 433 € a výdavkovej
časti vo výške 110 907 € podľa jednotlivých oddielov a paragrafov, tiež schválili záverečný účet obce
s tým, že zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2012 vo výške 9526 EUR bude použitý na

kapitálový výdavok – rekonštrukcia verejného osvetlenia. Hospodárenie a záverečný účet za rok 2012
bol schválený bez výhrad :
ZA: 4 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 31.12.2012 súhlasia so skutkovým stavom. Majetok obce je vo výške
319 203,45 €. Poslanci OZ inventarizáciu majetku obce jednohlasne odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 4. PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 5/ - V tomto bode ekonómka OcU Bodiná na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce
Bodiná k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a k návrhu programového rozpočtu
obce na rok 2013 predniesla návrh rozpočtu obce Bodiná na rok 2013. Rozpočet príjmovej časti je
128 602 EUR, výdavkovej časti je 128 602 EUR rozdelené podľa jednotlivých programov , oddielov
a paragrafov. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.
Hlasovanie : ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 6/ - Ekonómka OcU Bodiná predložila návrh rozpočtu taktiež programového rozpočtu na rok
2014 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 2015 v príjmovej časti 98 379 EUR, vo výdavkovej časti 98 379 EUR. Poslanci
OZ návrh rozpočtu na rok 2015 vzali na vedomie. Hlasovanie :
ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA:0, PROTI: 0
Bod 7/ - 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 2013 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 1 200.00 €, b/ podľa §4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 70 % t.j. 839.61 €.
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 2 040 €.
Hlasovanie: ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 8/ - Hlavná kontrolórka Obce Bodiná podala Majetkové priznanie za rok 2012. 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.
Bod 9/ - 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 poukázaný vo výške
700 € na účet futbalového klubu.
Hlasovanie : ZA: 4, PROTI:0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Ďalej predniesol žiadosť Organizačného výboru výstavby Lesného chodníka v spolupráci s Klubom
slovenských turistov Horec Bodiná na finančnú dotáciu. Po krátkej diskusií poslanci OZ navrhli pomoc
pri výstavbe lesného chodníka materiálom ako štrk, cement, drevo a finančnú pomoc na nákup
darčekov pri príležitosti Dňa detí a úľavu z poplatkov vo výške 200.00 € pri organizovaní
spoločenského podujatia pre občanov obce.
HLASOVANIE: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 10/ - Rôzne
- P. Kováčiková predniesla správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
2012. V správe o výsledku kontrol neboli zistené žiadne vážne 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 predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Bodiná za
rok 2012, kde obecná kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu obce Bodiná za rok 2012 s výrokom celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad a záverečný účet bude overený nezávislým audítorom.
- Tiež predniesla stanovisko hlavného kontrolóra obce Bodiná k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2013-2015 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2013. Hlavná
kontrolórka na základe podkladov odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Bodinej predložený
návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013 schváliť a návrh viacročného rozpočtu
obce Bodiná na roky 2014-2015 vziať na vedomie.
- Starosta obce hovoril o sťažnostiach občanov bývajúcich pri miestnej komunikácií Čakan ,
ktorá je nepriechodná hlavne parkovaním vozidiel na uvedenej komunikácií, a tým sa
zabraňuje vozidlám, ktoré zabezpečujú zimnú údržbu, vývoz komunálneho odpadu prístup,
a taktiež prístup vozidiel občanov k svojím obydliam.
Poslanci OZ sa uzhodli, že treba upozorniť občanov, ktorí parkujú na uvedenej komunikácií
svoje vozidlá, že tieto treba parkovať na ich vlastných pozemkoch /dvoroch/
a neuposlúchnutie upozornenia bude riešené vyrubením pokuty v zmysle platných
predpisov.
- Starosta obce poďakoval členom DHZ Bodiná za dobrý priebeh fašiangov a fašiangovej
zabíjačky, čo je zdokumentované aj fotkami, ktoré sú zverejnené na obecnej stránke.
- Ďalej poinformoval poslancov OZ o žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Bodiná o predĺženie predkladania ponúk v lehote do 140 dní
odo dňa uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko obec Bodiná zvažuje možnosti zmien
projektu, ktorá má vplyv na opis predmetu zákazy vo verejnom obstaraní / zmena
technického riešenia, zmena svetelných bodov - ich umiestnenie a vyhlásenie nového
verejného obstarania/.
- Ďalej predniesol i žiadosť o zaradenie parciel KNE 11 o výmere 690 m2, KNE 12 o výmere
1304 m2, KNE 13 o výmere 231 m2 do obvodu pozemkových úprav v k.ú. Bodiná a previesť
uvedené parcely do vlastníctva obce, nakoľko sú využívané ako miestny park, je na nich
umiestnený pamätník SNP, autobusová zastávka a inžinierske siete, ktoré spravuje obec.
- Ďalej predložil Rozhodnutie Správy katastra Považská Bystrica o prerušení zápisu
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti , ktorého predmetom bola zmluva na prevod

-

vlastníckeho práva k pozemku KNC 9/2 – záhrady o výmere 191 m2 v k.ú. Bodiná, ktorý
vznikol odčlenením z pozemku KNE 6 – záhrady o výmere 489 m2 na základe geometrického
plánu, odpredajom Ing. Petrovi Dúbravkovi, bytom Bodiná č. 106. V zmysle zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí a jeho neskorších úprav a predpisov , nie je možné majetok obce
odpredať poslancovi OZ ani jeho blízkym príbuzným. Po krátkej diskusií poslanci obecného
zastupiteľstva schválili zrušenie uznesenia č. 4/2012 bod I d/ o odpredaji pozemku KNC 9/2
v k.ú. Bodiná.
HLASOVANIE: ZA: 4., PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Starosta obce informoval poslancov OZ o pohľadávke voči obci p. Antona Bošku, Domaniža
za prenájom budovy ZŠ za rok 2012 vo výške 2 081,16 €, ktorá mala byť uhradená do konca
roku 2012. Starosta navrhol riešenie o zaslaní poslednej výzvy na úhradu pohľadávky. Po jej
nesplnení bude zmluva o prenájme zrušená a vymáhanie dlhu bude súdnou cestou.

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. Mária Bošková

František Boško,
starosta obce

UZNESENIE č. 1/2013
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 20. marca 2013

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

II.

Berie na vedomie:
a/ Programový rozpočet na rok 2014
b/ Programový rozpočet na rok 2015
c/ Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2012
d/ Majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce za rok 2012
e/ Majetkové priznanie starostu obce za rok 2012
f/ Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Ladislava Mriša
K o n š t a t u j e, ž e
a/ Nastupujúci poslanec obecného zastupiteľstva p. Ladislav Kuric zložil zákonom predpísaný
sľub

III.

Schvaľuje :
a/ Rozpočet na rok 2013
b/ Hospodárenie obce – záverečný účet za rok 2012 bez výhrad
c/ Inventarizáciu majetku obce
d/ Príspevok TJ HOREC Bodiná vo výške 700.00 €
e/ Materiálovú a finančnú pomoc pri výstavbe Lesného chodníka KST Horec Bodiná
f/ Plat starostu Obce Bodiná vo výške 2 040.00 €
g/ Zrušenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti Zmluvu na prevod vlastníckeho
práva k pozemku KNC 9/2 o výmere 191 m2 pre Ing. Petra Dúbravku, Bodiná 106

IV.

Odporúča:
a/ Starostovi obce previesť opravu úžľabu na budove základnej školy
Termín: nasledujúce zasadnutie
b/ Upozorniť občanov, ktorí zamedzujú vozidlám zimnej údržby a vývozu komunálneho
odpadu prejazd miestnou komunikáciou Čakan parkovaním svojich vozidiel a o ich
okamžité odstránenie
Termín: Ihneď

František Boško
starosta obce

