ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 14.12.2015 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Návrh VZN č. 1/2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa obyvateľom obce Bodiná
4/ Návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
5/ Návrh VZN č. 3/2016 Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Bodiná
6/ Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bodiná na roky 2015-2022
7/ Žiadosti od občanov – schválenie zastavovacej štúdie
8/ Rôzne
9/ Diskusia
10/ 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. Mariána Kľúčik a p. Stanislava Kľúčik . Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.

Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 6/2015 bod III . zo dňa 29.9.2015. P. Stanislav Kľúčik podal
informáciu k prevereniu výroby a ceny odtokovej rúry, ktorá mala vyriešiť problém zaplavovania
a zatekania komunikácie pri rodinnom dome č. 142. Odtoková rúra sa v takom rozmere už nevyrába,
preto je potrebné hľadať iné možnosti, napr. osadiť odtokovú rúru železnú. OZ konštatuje, že
uznesenie bolo splnené.

Bod 3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bodiná č. 1/2016 o poskytovaní jednorazového
príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Bodiná predložila p. Jana Kováčiková, ktorá bližšie
informovala poslancov OZ o podmienkach poskytnutia príspevku. Poslanci OZ po krátkej diskusii
odsúhlasili príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 300.00 € na jedno dieťa.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 4/ - Všeobecne záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za
komunálny odpad na rok 2016 predložila p. Jana Kováčiková. Poslanci obecného zastupiteľstva
meniť nebudú daň z pozemkov za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty, záhrady, ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria , stavebné pozemky daň za stavby
daň za psa a miestny poplatok za komunálny odpad pre občana obce, mení sa daň z lesných
pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné využívané vodné
plochy pre vlastníkov, ktorí nepreukážu hodnotu pozemku ohodnotenú znaleckým posudkom
sadzbou 0.09 € za m2, poplatok za drobné stavebné odpady, v zmysle zákona č.79/2015, ktoré
vzniknú na území obce, sadzba poplatku bude,0,078 €/kg drobného stavebného odpadu, ktorý sa
odváži a bude uhradený v hotovosti do pokladne OcÚ Bodiná
HLASOVANIE: ZA. 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 , PROTI:0
Bod 5/ - Starostka obe p. Marcela Filová predložila VZN č. 3/2016 o zmene a doplnku č. 3 územného
plánu obce Bodiná, ktorým je spracovateľom Ing. Zdenka Brzá, registrovaná Slovenskou komorou
architektov
pod č. 1770 AA a riešiteľský kolektív. Obstarávanie návrhu predmetnej
územnoplánovacej dokumentácie zabezpečovala obec Bodiná prostredníctvom Ing. Marty Slamkovej,
odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD. Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 3
ÚPN-O Bodiná boli požiadavky občanov obce na novú výstavbu rodinných domov a požiadavky obce
Bodiná na rozšírenie športových plôch na území obce, na rozvoj podnikateľských aktivít a návrh na
doplnenie výrobno-skladovacích plôch. Poslanci OZ doplnok č. 3 územný plán obce odsúhlasili
HLASOVANIE : ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 6/ - Starostka obce predložila návrh Programového hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Bodiná na roky 2015-2022 v zmysle § 5 zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja. Program rozvoja je komplexných dokumentom integrujúcim otázky rozvoja
fyzických štruktúr so sociálnymi, ekonomickými a ďalšími aspektmi. Je to strednodobý plánovací
dokument na obdobie 8 rokov, kde sú stanovené nové priority opatrenia a aktivity, ako napr.
Rekonštrukcia poľných a prístupových ciest, rekonštrukcia bývalej základnej školy, rekonštrukcia
kultúrneho domu, kompostéry pre domácnosť, rekonštrukcia obecného rozhlasu, výstavba šatní
futbalového ihriska, úprava futbalového ihriska a okolia, vybudovanie a rekonštrukcie obecných
priestranstiev, námestia oddychovej zóny a obecných priestorov, vybudovanie autobusových
zastávok, informačné a turistické tabule. Poslanci OZ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Bodiná odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA:0, PROTI: 0

Bod 6/ - Starostka obce požiadala poslancov o prehodnotenie a 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 31.12.2015. Poslanci uvedený návrh
odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 7/ - Starostka obce p. Marcela Filová predložila žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie osadenia
rodinného domu p. Petra Majtána bytom Bodiná 127 . Stavba rodinného domu bude realizovaná na

pozemkoch par. č. KN-C 478/2, 480, a 484 v k.ú. Bodiná. Poslanci obecného zastupiteľstva
zastavovaciu štúdiu odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 8/ - V tomto bode ekonómka obce predniesla návrh hospodárenia OcÚ na rok 2016 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 .
-

-

-

-

-

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o nových výzvach, ktoré by boli vhodné pre obec
Bodiná, ako výstavba šatní na ihrisku, rekonštrukcia kultúrneho domu a investície
súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestranstvách.
Ďalej hovorila o oplotení rímskokatolíckeho cintorína. Treba požiadať občanov, aby
finančne prispeli na výstavbu oplotenia, aby sa pokryli aspoň náklady na pletivo. Výška
príspevku bude dobrovoľná. Rovnakým spôsobom získali peniaze na pletivo aj evanjelickí
veriaci, ktorí cintorín svojpomocne oplotili.
Informovala poslancov OZ o zamestnaní na hlavný pracovný pomer p. Františka Mriša cez
projekt Šanca na zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica,
kde náklady na mzdu vo výške 95 % hradí úrad práce a 5 % obec.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková, predložila záznam z kontroly vývoja stavu
pohľadávok a záväzkov k 30.6.2015, kontrolou nebolo zistené porušenie príslušných
právnych predpisov, ďalej predložila záznam z kontroly tvorby a použitia finančných
prostriedkov zo sociálneho fondu obce Bodiná, kde taktiež neboli zistené porušenia
právnych predpisov. Poslanci správy o kontrole vzali na vedomie.
Ing. Anna Hoštáková, predložila Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. Poslanci
OZ plán odsúhlasili:
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0, PROTI: 0

K bodu 9/- diskusia
Ing. Peter Dúbravka sa zaujímal o budovu bývalej základnej školy, poukázal na jej zlý stav.
p. Peter Milo podal návrh na zakúpenie kotlíka na guláš, nakoľko starý je už veľmi opotrebovaný.
Poslanci OZ s návrhom súhlasil. Starostka obce kolík objedná.

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

Zapísala: p. Jana Kováčiková
Overovatelia:

p. Marián Kľúčik
p. Stanislav Kľúčik
Marcela Filová, v.r.
starostka obce

UZNESENIE č. 7/2015
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 14. decembra 2015

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

II.

Berie na vedomie:
a/ Záznam z kontroly vývoja stavu pohľadávok a záväzkov
b/ Záznam z kontroly tvorby a použitia finančných prostriedkov zo sociálneho fondu obce
Bodiná

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 6/2015 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 2016
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Bodiná o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Bodiná
c/ Všeobecne záväzné nariadenie Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Bodiná
d/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bodiná na roky 2015-2022
e/ Úprava rozpočtu na rok 2015
f/ Rozpočtové provizórium hospodárenia obce v roku 2016
g/ Zastavovaciu štúdiu osadenia rodinného domu na par.č. KNC 478/2, 480, 481 v k.ú.
Bodiná pre p. Petra Majtána , Bodiná č. 127
h/ Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

IV.

O d p o r ú č a:
a/ Starostke obce Bodiná zabezpečiť objednávku kotlíka
T: nasledujúce OZ

Marcela Filová
starostka obce

