ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 25.02.2015 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu na roky 2015-2017
4/ Viacročný rozpočet na roky 2015-2017
5/ Žiadosti od občanov
6/ Rôzne
7/ Diskusia záver
Bod 1/ - Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marcela Filová, ktorá
privítala všetkých prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Hoštákovú, pričom
konštatovala, 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 ustanovila Mgr. Miroslava Brveníka a p. Stanislava Kľúčika. Písaním
zápisnice bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia č. 2/2015 bod III. zo dňa 26.1.2015 – zvolať verejné
zhromaždenie občanov obce Bodiná - úloha bola splnená, predložiť viacročný rozpočet obce na roky
2015-2017 na schválenie – úloha splnená. Poslanci OZ konštatujú, že uznesenie č. 2/2015 bod III. je
splnené.
Bod 3/ - V tomto bode hlavná kontrolórka obce Bodiná predložila v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce Bodiná k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017, 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. Rozpočty boli vypracované na dobrej úrovni a preto odporúča rozpočty prijať.
Poslanci OZ Stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
Bod 4/ - Starostka obce Bodiná predložila rozpočet na rok 2015 v príjmovej časti vo výške 185 547 €,
vo výdavkovej časti 185 547 €, rozdelené podľa jednotlivých oddielov a paragrafov. Rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný. Ing. Peter Dúbravka navrhol aby v rozpočte obce na rok 2015 boli
vyčlenené finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa. Mgr. Miroslav Brveník navrhol, aby
sa i v budúcom období príspevok vyplácal. Pán Peter Milo požiadal aby v rozpočte boli vyčlenené
finančné prostriedky na zhotovenie informačných tabuli v obci. Po krátkej diskusií poslanci OZ
rozpočet na rok 2015 schválili.
Hlasovanie: ZA: 5 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI : 0

Ďalej starostka obce preložila rozpočty na roky 2016 - 2017 v príjmovej časti 105 600 €, vo výdavkovej
časti 105 600 €. Poslanci OZ rozpočty na roky 2016 - 2017 vzali na vedomie.
Bod 5/ V tomto bode starostka obce p. Marcela Filová predložila žiadosť p. Milana Mriša, bytom
Bodiná č. 164 o začlenenie územia /lokalita Berzekov lán/ do územného plánu obce Bodiná na par. č.
1286/1, 1286/2 a 1287 v k.ú. Bodiná za účelom dodatočného povolenia stavby. Poslanci OZ žiadosť
schválili.
Hlasovanie: ZA: 5 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Ďalej predložila Urbanistickú štúdiu IBV Bodiná pre par. čísla 894, 893, 891, 890, 889 v k.ú. Bodiná /
lokalita Dúbrava/ p. Ľubomíra Chudého a manž. Zuzany, Zakvášov 1511/29 Považská Bystrica, ktorí
majú záujem v uvedenej lokalite stavať rodinný dom. Poslanci OZ Urbanistickú štúdiu IBV Bodiná
odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 5 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 6/
Predseda spoločenstva Urbariát Bodiná p. František Boško sa osobne zúčastnil zasadnutia OZ, kde
podal vysvetlenie k žiadosti o opravu poľnej cesty, ktorú obdŕžal od Obecného úradu Bodiná dňa
04.02.2015. Hovoril, že spoločenstvo v uvedenej lokalite neťažilo drevo minimálne 10 rokov
a poškodenie poľnej cesty je spôsobené tým, že z horných pozemkov voda tečie na cestu, ktorá je
stále podmoknutá a prejazdom osobných aut vlastníkov rekreačných chalúp a traktorov vlastníkov
súkromných lesných pozemkov sa vytvárajú vysoké výmole.
Starostka obce informovala poslancov OZ o podaní žiadosti o dotáciu na individuálne potreby obce
na rok 2015, na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu vo výške 15 000.00 €.
Ďalej podala informáciu o ukončovacích prácach na verejnom osvetlení v obci. Dňa 5.3.2015
prebehne kontrola zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Trenčín.
p. Marcela Filová, hovorila o možnosti čerpania eurofondov prostredníctvom Ing. Poteckého
z Prečína, ktorý by bol nápomocný, ako napr. na výstavbu šatní, rekonštrukciu kultúrneho domu
a pod. Poslanci OZ sa zhodli, že sa treba zamerať hlavne na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Ďalej starostka obce hovorila o možnosti rozšírenia káblovej televízie o pridaní programov, s tým, že
občania, ktorí vlastnia káblovú televíziu by prispeli na rozšírenie 50% z vynaložených nákladov. Treba
urobiť prieskum u občanov, či by s uvedeným návrhom súhlasili.
Hlavná kontrolórka Ing. Anna Hoštáková, predniesla Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za rok 2014, kde konštatovala, že všetky kontroly prebehli v súlade so zákonom 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení, zákonom 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon
431/2002 o účtovníctve, zákon 582/2004 o dani z nehnuteľnosti , dodržanie zákona č. 211/200 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a neboli zistené nedostatky. Poslanci OZ vzali správu hlavného
kontrolóra na vedomie.
Bod 7/ Diskusia
p. Peter Milo chcel informáciu, či si môže obed objednať v deň donášky. Starostka obce odpovedala,
že obed sa dá nahlásiť telefonicky do 10.00 hod.

Ďalej požiadal o orezanie stromov z cesty na futbalové ihrisko, ktoré zasahuje do cesty a tým
znemožňujú prejazd aut na ihrisko, ba i poškodenie vozidiel. Poslanci OZ k uvedenému prijali
uznesenie s tým, že občania budú vyzvaní k orezaniu stromov a odstráneniu materiálov
z komunikácie.

Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Mgr. Miroslav Brveník
p. Stanislav Kľúčik

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 3/2015
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 25.februára 2015

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Rozpočet na rok 2016
b/ Rozpočet na rok 2017
c/ Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2014
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu 2015 - 2017

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 2015
b/ Žiadosť o začlenenie územia do územného plánu obce Bodiná pre p. Milana Mriša,
Bodiná č. 164 na par.č. 1286/1,1286/2 a 1287 v k.ú. Bodiná za účelom dodatočného
povolenia stavby.
c/ Urbanistickú štúdiu IBV Bodiná pre par. čísla 894, 893, 891, 890, 889 v k.ú. Bodiná pre
p. Ľubomíra Chudého a manž. Zuzanu, Zakvášov 1511/29 Považská Bystrica
IV.

Ukladá :
a/ Poslancovi OZ p. Petrovi Milovi zabezpečiť prieskum na zhotovenie informačných
tabúľ obce
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

V.

Odporúča :
a/ Starostke obce upozorniť občanov, ktorí vlastnia stromy okolo prístupovej
komunikácie na futbalové ihrisko, ktoré zasahujú do cesty a zamedzujú prejazdu áut na
ihrisko, aby tieto orezali a odstránili kamene a podobné materiály z komunikácie.
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Marcela Filová
starostka obce

