ZÁPISNICA

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 02.01.2015v zasadacej
miestnosti OcÚ Bodiná

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
Rokovanie:
K bodu 1.
Ustanovujúce zasadnutie 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 6 poslanci obecného
zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
K bodu 2.
Za overovateľov zápisnice ustanovil Mgr. Miroslava Brveníka a p. Mariána Kľúčika. Písaním
zápisnice bola poverená pracovníčka OcÚ p. Jana Kováčiková.
K bodu 3.
Po tomto požiadal predsedu miestnej volebnej komisie p. Vieru Gardianovú, aby oboznámila
prítomných s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov

obecného zastupiteľstva. Z počtu štyroch kandidátov na funkciu starostu obce bola zvolená p.
Marcela Filová s počtom hlasov 181 ako nezávislá kandidátka.
Z počtu 12 navrhovaných kandidátov na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva bolo
zvolených 5 poslancov: Peter Milo s počtom hlasov 181, Mgr. Miroslav Brveník s počtom
hlasov 167, Ing. Peter Dúbravka s počtom hlasov 152, Stanislav Kľúčik s počtom hlasov 135
a p. Marián Kľúčik s počtom hlasov 124.

K bodu 4.
V tomto bode bolo zloženie sľubu novozvoleného starostu obce do rúk starostu obce p.
Františka Bošku, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
novozvolenou starostkou obce p. Marcelou Filovou.
K bodu 5.
Do rúk novozvolenej starostky obce p. Marcely Filovej zložili sľub poslanci obecného
zastupiteľstva Mgr. Miroslav Brveník, Ing. Peter Dúbravka, Marián Kľúčik, Stanislav Kľúčik
a Peter Milo.
K bodu 6.
Novozvolená starostka obce poďakovala za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách.
Prisľúbila, že vyvinie všetko úsilie pre splnenie plánovaných úloh počas celého volebného
obdobia. Zároveň poďakovala bývalému starostovi obce p. Františkovi Boškovi a poslancom
obecného zastupiteľstva za ich doteraz odvedenú prácu.
K bodu 7.
Starostka obce p. Marcela Filová požiadala o doplnenie programu rokovania ustanovujúceho
zasadnutia o bod programu vymenovanie zástupcu starostu obce a prerokovanie odstupného
bývalého starostu obce. Poslanci OZ odsúhlasili program, ktorým sa bude ďalej uberať OZ.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
K bodu 8.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva bol poverený Mgr. Miroslav Brveník. Zároveň starostka obce
vymenovala za zástupcu starostu obce p. Mariána Kľúčika.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
K bodu 9
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Starostka obce podala návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov a členov
inventarizačná a finančno – sociálna komisia, komisia výstavby, životného prostredia
a ochrany verejného poriadku a kultúrno – športová komisia.
Za predsedu inventarizačnej a finančno-sociálnej komisie bol zvolený p. Stanislav Kľúčik
Hlasovanie : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 .
Členovia: Mgr. Miroslav Brveník, Ing. Peter Dúbravka

Hlasovanie : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Za predsedu komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
bol zvolený Ing. Peter Dúbravka:
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 .
Členovia: Marián Kľúčik, Peter Milo
Za predsedu komisie kultúrno – športovej bol zvolený p. Peter Milo
Hlasovanie : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Členovia: Mgr. Miroslav Brveník, p. Stanislav Kľúčik
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
K bodu 10.
Predseda komisie inventarizačnej a finančno-sociálnej p. Stanislav Kľúčik predniesol návrh
na plat starostky obce podľa §3 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 228,00 €
s účinnosťou od 02.01.2015. Poslanci obecného zastupiteľstva plat starostky obce odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
V tomto bode p. František Boško podal žiadosť o preplatenie nevyčerpanej zákonnej
dovolenky v počte 9 dní. Poslanci obecného zastupiteľstva po krátkej diskusií preplatenie ZD
odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 4 poslanci, PROTI: 1 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej bolo prerokované odstupné p. Františka Bošku, kde bol navrhnutý splátkový kalendár
vo výške 1 000.00 € mesačne do splatenia výšky odstupného s čím p. Boško súhlasil.
K bodu 11. Diskusia
Ing. Peter Dúbravka požiadal o informáciu k rekonštrukcií a modernizácií verejného
osvetlenia v obci, p. František Boško podal informáciu o ukončení rekonštrukcie s tým, že sa
ešte musia vymeniť elektrické hodiny, nakoľko tieto neboli zahrnuté v projekte a tieto práce
prevedú SSE Žilina.
Mgr. Miroslav Brveník, požiadal o informáciu akú časť pozemku má prenajatú fy KIVOS
Bodiná, kde tiež odpovedal p. František Boško, že sa jedná o časť pozemku od rodinného
domu Ladislava Bošku po vchod do areálu bývalej základnej školy.
K bodu 12.
Nakoľko nebolo viacej pripomienok a návrhov, starostka obce p. Marcela Filová poďakovala
všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Mgr. Miroslav Brveník
p. Marián Kľúčik
Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 1/2015
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 02.01.2015
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej:
A. Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu
B. Konštatuje, že
1. Novozvolená starostka obce p. Marcela Filová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Mgr. Miroslav Brveník, Ing. Peter Dúbravka, Marián Kľúčik,
Stanislav Kľúčik, Peter Milo
C. Poveruje
1. Poslanca Mgr. Miroslava Brveníka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, odst. 5
tretia veta a odst.6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
2. Poslanca Mariána Kľúčika zástupcom starostu obce
D. Zriaďuje
1. Komisiu inventarizačnú a finančno-sociálnu
2. Komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
3. Komisiu kultúrno-športovú
E. Volí
1. Predsedu komisie inventarizačnej a finančno-sociálnej p. Stanislava Kľúčika
Členov: Ing. Peter Dúbravka, Mgr. Miroslav Brveník
2. Predsedu komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Ing.
Petra Dúbravku
Členovia: p. Marián Kľúčik, p. Peter Milo
3. Predsedu komisie kultúrno-športovej p. Peter Milo
Členovia: Mgr. Miroslav Brveník, p. Stanislav Kľúčik

F. Určuje
1. Plat starostu obce vo výške 1 228.00 €

Marcela Filová
starostka obce

