ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 12.11.2014 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :

1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2013
4/ VZN na rok 2015
5/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bodiná
6/ Úprava rozpočtu na rok 2014
7/ Návrh rozpočtu na rok 2015
8/ Rôzne
9/ 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. Ing. Mária Bošková a p. Stanislav Villín . Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.

Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 3/2014 bod II . zo dňa 26.8.2014 Starosta podal informáciu,
o splnení uznesenia . OZ konštatuje, že uznesenie bolo splnené.

Bod 3/ Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárení za rok 2013 predniesol
starosta obce p. František Boško. Správa bola s kladným hodnotením, neboli zistené nedostatky
v hospodárení obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Poslanci OZ správu nezávislého audítora vzali
na vedomie.

Bod 4/ - Všeobecne záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za
komunálny odpad na rok 2015, poslanci obecného zastupiteľstva meniť nebudú daň z pozemkov,
daň za stavby , daň za psa a miestny poplatok za komunálny odpad pre občana obce, mení sa len
poplatok za komunálny odpad pre vlastníkov rekreačných chát a domov na 20.00 € za objekt na
rok v zmysle zákona 582/2004 Z. z. a jeho neskorších predpisov.
Hlasovanie: ZA. 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 5/ - Pracovníčka OCÚ Bodiná p. Jana Kováčiková predložila Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Bodiná, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov s tým, že obec Bodiná nebude používať pri
zostavovaní rozpočtu obce programovú štruktúru.
Hlasovanie : ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 6/ - Starosta obce požiadal poslancov o prehodnotenie a úpravu rozpočtu na rok 2014 s tým, že
výška rozpočtu bude nezmenená, rozpočet bude vyrovnaný len jednotlivé položky a podpoložky
budú upravené tak, ako budú v skutočnosti naplnené k 31.12.2014.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 7/ - V tomto bode starosta obce predniesol návrh hospodárenia OcÚ na rok 2015 a to:
Hospodárenie bude uskutočňované podľa rozpočtového provizória, obec bude hospodáriť podľa
predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočňované počas provizória nesmú v
každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka. Výnimku tvoria
výdavky realizované s termínmi plnenia dohodnutými v predchádzajúcich obdobiach. Rozpočtové
príjmy a výdavky uskutočnené počas provizória sa zúčtujú s rozpočtom po jeho schválení.
Návrh rozpočtového provizória poslanci obecného zastupiteľstva schválili:
Hlasovanie: Za : 5 poslanci , PROTI: 0 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 .

Bod 8/ - Starosta obce poinformoval poslancov OZ o ukončení pozemkových úprav a tieto sú už
zapísané v katastri nehnuteľnosti.

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. Mária Bošková
p. Stanislav Villín

František Boško,
starosta obce

UZNESENIE č. 4/2014
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 12. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2013

II.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 3/2014 bolo splnené.

III.

Schvaľuje :
a/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Bodiná o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
b/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bodiná
c/ Úprava rozpočtu na rok 2014
d/ Rozpočtové provizórium hospodárenia obce v roku 2015

František Boško
starosta obce

