ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29.06.2015 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Hospodárenie – záverečný účet obce Bodiná za rok 2014
4/ Návrh VZN 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby
5/ Informácia o investičných akciách v obci
6/ Príprava osláv 670.výročia prvej písomnej zmienky o obci
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Záver
Bod 1/ - Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marcela Filová, ktorá
privítala všetkých prítomných, 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 p. Mariana Kľúčika a p. Stanislava Kľúčika. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 4/2015 bod IV . zo dňa 15.4.2015 – úprava koryta vodného toku
Bodianka v k.ú. Bodiná pri rodinnom dome súp.č.50, situovanom na pozemku KN-C 211/1. Starostka
obce podala informáciu , že Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik OZ Piešťany, ako správca
drobného vodného toku Bodianka, vykonal obhliadku v dotknutej časti, s tým že stavebník rodinného
domu čiastočne zasypal koryto vodného toku a tým došlo k zúženiu prietočného profilu koryta, ktoré
pri zväčšených prietokoch spôsobuje zvýšenie rýchlosti prúdiacej vody a následné podmývanie brehu
vodného toku. SVP, š.p. ako správca vodných tokov nemá finančné prostriedky na úpravy vodných
tokov, nakoľko je to investičná stavba a obec Bodiná nie je zaradená v Rozvojom programe investícií
na roky 2016-2021.
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ Ing. Anna Hoštáková, hlavná kontrolórka obce Bodiná predniesla stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2014, so záverom, že návrh záverečného účtu za rok 2014 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa ust. § 16
ods. 5 citovaného zákona. Účtovná závierka za rok 2014 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2014. Výsledok hospodárenia za
uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. . Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v zmysle §

16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2014 s výrokom celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrad. Poslanci OZ Stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
Ekonómka OcÚ Bodiná predložila na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu, výsledky hospodárenia OcÚ za rok 2014 a záverečný účet obce Bodiná za rok 2014.
Prítomných oboznámila o celkovom plnení príjmovej časti vo výške 108 026,90 € a výdavkovej časti vo
výške 99 874,05 € podľa jednotlivých oddielov a paragrafov, tiež schválili záverečný účet obce s tým,
že zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2014 vo výške 10 549,19 EUR bude použitý na kapitálový
výdavok – rekonštrukcia verejného osvetlenia a rekonštrukcia kultúrneho domu. Hospodárenie
a záverečný účet za rok 2014 bol schválený bez výhrad :
ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej predložila výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014.
Inventarizácia bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve a dospela k uzáveru, že majetok a záväzky
zo zostáv k dátumu 31.12.2014 súhlasia so skutkovým stavom. Majetok obce je vo výške 369 085,43
€. Poslanci OZ inventarizáciu majetku obce jednohlasne odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 4/ - Starostka obce p. Marcela Filová predložia Všeobecné záväzné nariadenie obce Bodiná č.
1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, predmetom
ktorého je definovanie druhu a foriem sociálnych služieb poskytovaných v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Bodiná, podmienok posudzovania odkázanosti na sociálnu službu a podmienok poskytovania
sociálnych služieb, taktiež určenie spôsobu a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované
v zmysle zákona o sociálnych službách. Poslanci VZN odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI:0, ZDRZAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 5/ - V tomto bode starostka obce hovorila o investičných akciách v obci. Obci Bodiná bola priznaná
dotácia z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce na rekonštrukciu a modernizáciu
Kultúrneho domu Bodiná vo výške 12 000,00 € , ktorá bude použitá na výmenu okien.
Ďalej informovala poslancov OZ, že obec Bodiná sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava na základe výzvy „Investície do hmotného majetku
– vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“ ,na vybudovanie poľných ciest v extraviláne, ktoré
vznikli po pozemkových úpravách. Poslanci OZ v diskusií hovorili o potrebe vybudovania ciest hlavne
tých, kde sa bude realizovať výstavba rodinných domov. Cesty ako Šemeľová, kde bude prebiehať
výstavba rodinných domov p. Valička , cesta Dúbrava, kde bude stavať p. Chudý, cesta Lány až po
rodinný dom p. Heleny Harantovej, kde bude stavať p. Mrišo a p. Zaťko by boli vybudované ako
spevnené /štrkové/, z dôvodu napájania sa na inžinierske siete a tým budú cesty poškodzované.
Poslanci OZ sa uzhodli, že prioritná výstavba ciest bude nasledovná:
Asfaltové cesty budú vybudované v lokalitách: Čakan, Futbalové ihrisko od rodinného domu p. Villína,
od evanjelickej kaplnky a cesta od Orgovánov po rodinný dom p. Prašnickej.
Spevnené cesty /štrkové/ - v lokalitách Lány, Šemeľová, Dúbrava a cesta na Bačov.

Rozsah vybudovania závisí od projektovej dokumentácie a od rozpočtu. Konečné slovo bude mať
projektant, ktorý určí, či je v daných lokalitách možné cesty vybudovať. O tom, či bude obci schválený
nenávratný finančný príspevok budeme oboznámení do konca roka 2015

Bod 6/ - Starostka obce poinformovala poslancov o prípravných prácach osláv 670.výročia prvej
písomnej zmienky o obci Bodiná, ktoré sa budú konať 30.augusta 2015.

Bod 7/ - Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu na rok 2015 s tým, že výška rozpočtu bude
nezmenená, rozpočet bude vyrovnaný len jednotlivé položky a podpoložky budú upravené tak, ako
budú v skutočnosti naplnené k 30.06.2015 presunom finančných prostriedkov z položky, ktorá nie je
napĺňaná. Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
- Starostka obce predložila Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bodiná na roky 2015 – 2020.
Komunitný plán je spracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z o sociálnych službách, je to metóda
pomocou, ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám
našej obce a potrebám našich občanov. Poslanci OZ Komunitný plán sociálnych služieb odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI : 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
- Ďalej starostka obce predložila Oznámenie o realizácií optických sieti v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti z Národného projektu : Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie
k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov
v bielych mestách Slovenska. Národný projekt je plne hradený z finančných prostriedkov Európskej
únie a štátneho rozpočtu. Poslanci OZ oznámenie vzali na vedomie a poverili štatutárneho zástupcu
obce p. Marcelu Filovú k podpísaniu akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely konania, staveného
konania a spolupráce pri realizácií vybudovania pasívnej optickej siete.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRZAL SA HLASOVANIA: 0
- Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková predložila Záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v pokladni obce v súlade so zákonom o účtovníctve
v znení neskorších zmien a doplnkov, kde konštatuje, že všetky finančné operácie súvisiace
s pokladničnými dokladmi boli vykonané v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Poslanci OZ
Záznam o kontrole vzali na vedomie.
Ďalej predložila Záznam z vykonania následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania Zákona
č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti. Hlavná kontrolórka konštatuje, že obec neporušila
ust. § 4 ods.1 zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Poslanci OZ Záznam o kontrole vzali na vedomie.
- Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2015. Poslanci OZ Plán
kontrolnej činnosti schválili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRZAL SA HLASOVANIA: 0
- P. Marcela Filová, starostka obce predložila grafický návrh na zhotovenie informačných tabuli v obci.
Poslanci po krátkej diskusií grafický návrh informačných tabuli odsúhlasili.

HLASOVANIE: ZA:5, PROTI: 0, ZDRZAL SA HLASOVANIA:0
- Ing. Anna Hoštáková, hlavná kontrolórka predložila Smernicu pre podávanie, preverovanie
a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. Je to vnútorný predpis upravujúci
postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku
preverení, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov
a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených obci. Tento predpis nadobúda
účinnosť dňom 01.07.2015.
- Starostka obce informovala poslancov OZ o organizovaní stretnutia detí obce na deň 01.07.2015.
Obec na stretnutie detí zakúpila sladkosti a nápoje.
Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: p. Marián Kľúčik
p. Stanislav Kľúčik

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 4/2015

Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
b/Oznámenie NASES o národnom projekte Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov v bielych mestách Slovenska v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového
internetu.
c/Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti
v pokladni obce
d/Záznam z vykonania následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona
č.394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

II.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 4/2015 bolo splnené.

III.

Schvaľuje :
a/ Rozpočet na rok 2013
b/ Celoročné hospodárenie obce – záverečný účet za rok 2014 bez výhrad
c/ Inventarizáciu majetku obce za rok 2014
d/ VZN 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsob a výške úhrad za sociálne
služby
e/ Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bodiná 2015-2020
f/ Úprava rozpočtu k 30.06.2015
g/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 hlavnej kontrolórky obce
h/ Grafický návrh na informačné tabule obce

IV.

Poveruje:
a/ Starostku obce p. Marcelu Filovú na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre
účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácií vybudovania
pasívnej optickej siete.

Marcela Filová
starostka obce

