ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 26.01.2015 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bodiná
3/ Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2015
4/ Plán práce OZ Bodiná
5/ Príprava inventarizácie majetku
6/ Kalendárium kultúrnych podujatí
7/ Žiadosť o organizovanie letného tábora 2015
8/ Rôzne
9/ Diskusia - 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. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
odsúhlasili :
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Za overovateľov zápisnice ustanovila Ing. Petra Dúbravku a p. Petra Milu . Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Starostka obce predniesla návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
obce Bodiná. Poslanci OZ po krátkej diskusií budú pokračovať v zásadách odmeňovania poslancov
z predchádzajúceho volebného obdobia t.j. odmena poslanca OZ bude 14.94 € za každú účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 3/ - Starostka obce p. Marcela Filová, podala informáciu k harmonogramu zasadnutí obecného
zastupiteľstva s tým, že zatiaľ nie je upresnený a zasadnutia OZ budú 1x mesačne.
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 4/ - V tomto bode starostka obce hovorila o príprave plánu práce obecného zastupiteľstva na
rok 2015, ktorý bude priebežne doplňovaný.
Bod 5/ - p. Jana Kováčiková podala informáciu o príprave inventarizácie majetku za rok 2014, s tým,
že inventarizácia je už ukončená a doklady ako zoznamy o stave drobného a dlhodobého majetku
odovzdala predsedovi komisie sociálno –finančnej a inventarizačnej p. Stanislavovi Kľúčikovi.

Bod 6/ - Starostka obce hovorila o príprave kalendária kultúrnych podujatí v obci Bodiná na rok
2015, hlavne o 670. výročí prvej písomnej zmienky o obci Bodiná, Fašiangy spojené s dedinskou
zabíjačkou, Deň matiek. Kalendárium podujatí sa bude priebežne dopĺňať.
Bod 7/ - V tomto bode starostka obce p. Marcela Filová predniesla žiadosť o organizovanie letného
tábora 2015 od Detskej a mládežníckej organizácie TAHAMATAM Bratislava, ktorý chcú v termíne od
01.07.2015 do 15.08.2015 uskutočniť v našej obci v lokalite Biela voda letný tábor. Poslanci po krátkej
diskusii, ktorá sa niesla v zmysle, že i naši občania v uvedenom termíne chcú navštevovať lokalitu za
účelom posedenia a odpočinku. Poslanci predmetnú žiadosť zamietli.
Hlasovanie: ZA: 0, ZDRZAL SA HLASOVANIA: 0 , PROTI: 5 poslanci
Bod 8/ Rôzne
- p. Sovík sa osobne zúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom ústne požiadal
o odkúpenie budovy bývalej základnej školy i s pozemkom, kde prisľúbil, že budovu školy prekryje
a opraví. Predniesol i svoj ďalší zámer, že v budúcnosti v areáli školy by postavil halu a rodinný
dom.
K uvedenému sa vyjadrili :
- Mgr. Miroslav Brveník hovoril, že by pristúpil k tomu, aby sa budova základnej školy predala, lebo si
myslí, že obec nemá finančné prostriedky na jej opravu a údržbu, k čomu sa priklonil i p. Stanislav
Kľúčik a p. Peter Milo.
- p. Marián Kľúčik navrhol, aby sa zvolalo verejné zhromaždenie občanov obce, aby sa i oni vyjadrili
k odpredajú budovy základnej školy a pozemku.
- p. Stanislav Kľúčik, tiež navrhuje zvolať verejné zhromaždenie občanov aby sa vyjadrili napr. formou
referenda.
- p. Peter Milo chcel informáciu, že keby došlo k havarijnému stavu, napríklad spadne strecha ako by
sa postupovalo. Na uvedené starostka obce odpovedala, že v rozpočte obce na rok 2015 sú vyčlenené
finančné prostriedky na bežné opravy a údržbu.
- Ing. Peter Dúbravka sa vyjadril, že nesúhlasí s odpredajom budovy základnej školy, je to jedna
zaujímavá nehnuteľnosť, ktorú obec má a je potrebné si uvedenú nehnuteľnosť ponechať v majetku
obce.
- p. Švec z Považskej Bystrice, ktorý je vlastníkom rekreačnej chalupy v lokalite Marek, chcel
informáciu ohľadne prístupovej cesty k chatám v lokalite Marek, ktorá je veľmi rozbitá, čo je
spôsobené prejazdom veľkých nákladný áut, ktoré zvážajú vyťažené drevo. Požadoval, či by sa
prístupová cesta nedala opraviť.
Starostka obce odpovedala, že hlavnou prioritou pre obec je oprava a údržba miestnych komunikácií,
ktoré vedú k rodinným domom. Starostka navrhla stretnutie s predstaviteľmi Spoločenstiev Urbariát
a Komposesorát Bodiná.
Starostka obce p. Marcela Filová predniesla žiadosť Telovýchovnej jednoty Horec Bodiná o finančnú
podporu na chod futbalového klubu pre rok 2015. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli príspevok
vo výške 1 000,00 €.
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI:

Ďalej starostka obce predniesla žiadosť firmy HARVI- Ing. Jaroslav Harvanec, Bodiná 27 o predlženie
nájomnej zmluvy na sklad náradia. Poslanci OZ žiadosť odsúhlasili s tým že zmluva bude predlžená do
31.12.2018 s výškou nájmu 250,00 € ročne.
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA:0, PROTI:0
Starostka obce predložila Organizačnú štruktúru Obecného úradu Bodiná, čo poslanci obecného
zastupiteľstva vzali na vedomie.
p. Jana Kováčiková, ekonómka obce predniesla návrh v zmysle Zákonníka práce o nároku starostky
obce na príspevok na stravné lístky vo výške 55% z hodnoty stravného lístka poskytovane
zamestnávateľom, nakoľko Zákon 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov
a primátorov miest a obcí v znení jeho neskorších predpisov neupravuje stravovanie starostov
a primátorov. Starosta má nárok na stravné lístky v súlade so Zákonníkom práce. Poslanci OZ
s účinnosťou od 02.01.2015 odsúhlasili príspevok zamestnávateľa na stravné lístky starostke obce.
Hlasovanie: ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1, PROTI: 0
p. Marcela Filová, starostka obce predniesla návrh na finančný príspevok, na obedy pre občanov
vyššieho veku s trvalým pobytom v obci Bodiná, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku. Obec
bude prispievať sumou vo výške 0,50 € na jedného stravníka a pracovný deň, ktorému bude obed
doručený prostredníctvom reštauračného zariadenia Reštaurácia a Pizzeria Včielka Pružina formou
donáškovej služby do miesta trvalého pobytu stravníka v čase od 11.30 do 12.00 hodiny počas
pracovných dní. Podmienkou reštauračného zariadenia je aby službu využívali minimálne šiesti
stravníci.
Občanom vyššieho veku, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, ktorí si vyberú na donášku
obeda počas pracovných dní iné zariadenie ako je hore uvedené , bude mu obec taktiež prispievať
sumou 0,50 € na stravníka a pracovný deň, ale v tomto prípade si občan zabezpečí donášku obeda
sám.
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh na finančný príspevok na obedy pre občanov vyššieho veku
vo výške 0,50 € na stravníka odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti na SSE Žilina na
orezanie lipy pri rodinnom dome súpisné číslo 6, ktorá zasahovala do elektrického vedenia. Práve
dnes v deň konania zastupiteľstva bola žiadosť vybavená a lipa bola SSE Žilina orezaná.
Ďalej hovorila o ďalšom problémovom a nebezpečnom strome - orech umiestnený na pozemku pri
rodinnom dome súp. číslo 108 a je potreba ho odstrániť. Orech bol obhliadnutý firmou, ktorá by ho
orezala s cenovou ponukou 160,00 €. Na uvedené zareagoval p. Marián Kľúčik s tým, že by prešetril
možnosť výhodnejšej cenovej ponuky na zrezanie orecha u p. Pavla Počarovského z Domaniže, s čím
poslanci OZ súhlasili.
Taktiež hovorila o probléme vysporiadania prístupových ciest k rodinným domom. Jedná sa o päť
miestnych komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb.

Starostka obce predložila v písomnej podobe návrh viacročného rozpočtu na roky 2015-2017
každému poslancovi obecného zastupiteľstva, s tým aby daný rozpočet preštudovali, doplnili ho,
prípadne zmenili, aby rozpočet mohol byť prijatí na nasledujúcom zasadnutí v mesiaci február 2015.

K bodu 9/- Diskusia
Mgr. Miroslav Brveník požiadal, či by nebola ešte možnosť doloženia lampy pre verejné osvetlenie
v lokalite Rovianka.
Starostka obce ihneď odpovedala, že nie je možnosť doloženia lampy, nakoľko v uvedenej lokalite nie
je naprojektovaná, a nedodržanie projektu by mohlo viesť k tomu, že stavba nebude prebratá
a nenávratný finančný príspevok obec neobdrží.
Ing. Peter Dúbravka hovoril o nefunkčnosti nového verejného osvetlenia, cca sedem lámp už nesvieti.
Starostka obce podala vysvetlenie, že po výmene elektrických skríň za nové bude problém vyriešený
a je to už posledný úkon, ktorý prispeje k funkčnosti nového verejného osvetlenia.

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

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Ing. Peter Dúbravka
p. Peter Milo

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 2/2015
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 26. januára 2015

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie navedomie :
a/ Organizačnú štruktúru Obecného úradu v Bodinej

II.

Schvaľuje :
a/
b/
c/
d/
e/

Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bodiná
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bodiná
Harmonogram zasadnutí na rok 2015
Finančný príspevok TJ HOREC Bodiná vo výške 1 000,00 € na chod futbalového klubu
Predlženie nájomnej zmluvy na sklad náradia fy HARVI-Ing. Jaroslav Harvanec, Bodiná
č. 27 s ročnou úhradou 250,00 €.
f/ Príspevok zamestnávateľa na stravné lístky pre starostku obce vo výške 55% z hodnoty
stravného lístka
g/ Finančný príspevok na obedy pre občanov vyššieho veku s trvalým pobytom v obci
Bodiná, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku vo výške 0,50 € na jedného
stravníka a pracovný deň, ktorému bude obed doručený prostredníctvom
reštauračného zariadenia Reštaurácia a Pizzeria Včielka Pružina.
Občanom vyššieho veku, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, ktorí si vyberú
na donášku obeda počas pracovných dní iné zariadenie ako je hore uvedené, bude mu
obec prispievať finančný príspevok 0,50 € na stravníka a pracovný deň, s tým, že si
občan zabezpečí donášku sám.

III.

Odporúča :
a/ Starostke obce zvolať verejné zhromaždenie občanov obce Bodiná
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ
b/ Starostke obce predložiť návrh viacročného rozpočtu na roky 2015-2017
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Marcela Filová
starostka obce

