ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 23.02.2016 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 2016-2018
4/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Modernizácia športoviska
5/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho
domu
6/ Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
7/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Domáce kompostovanie
8/ Žiadosť TJ Horec Bodiná
9/ Viacročný rozpočet na roky 2016-2018
10/ Rôzne
11/ Diskusia
Bod 1/ - Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marcela Filová, ktorá
privítala všetkých prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Annu 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 p. Petra Mila a Ing. Petra Dúbravku. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 7/2015 bod III . zo dňa 14.12.2015 – zakúpenie kotlíka
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ - V tomto bode hlavná kontrolórka obce Bodiná predložila zmysle §18 f, 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 rok y 2016 – 2018, 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 obecného zastupiteľstva
Stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
Bod 4/ - Starostka obce p. Marcela Filová predložila poslancom OZ projektovú dokumentáciu na Projekt
modernizácia športoviska v obci Bodiná a žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Európskych
fondov prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava. Väčšina poslancov OZ sa

k projektu vyjadrovali pozitívne, p. Stanislav Kľúčik navrhol, aby sa zameralo na jeden projekt, ukončil
sa a potom následne prešli zas na ďalší projekt. Starostka obce poslancom vysvetlila, že výzvy na
operačné programy sú aktuálne teraz a ďalšie vyjdú až v ďalšom programovacom období, teda možno
až o štyri roky. Poslanci OZ Projekt – modernizácia športoviska v obci Bodiná odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 4 poslanci, PROTI: 1 poslanec, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 5/ Starostka obce preložila poslancom OZ Projekt – Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho
domu v obci Bodiná a žiadosť o nenávratný finančný príspevok , kde by išlo o veľkú rekonštrukciu
kultúrneho domu, hlavne výmenu celej elektroinštalácie, zateplenie. Poslanci OZ Projekt odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1
Bod 6/ - V tomto bode poinformovala poslancov OZ o podaní žiadosti na Ministerstvo financií SR
o dotáciu na individuálne potreby obce, tak ako to bolo v roku 2015, kde obec obdržala dotáciu vo
výške 12 000,00 € , ktorá sa použila na výmenu okien kultúrneho domu. V tomto roku by sme dotáciu
použili na výmenu elektroinštalácie obecného úradu, vzhľadom k tomu, že stále vypadávajú ističe, čo
je nebezpečné pri práci s počítačmi. Poslanci OZ žiadosť o dotáciu odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 7/ - Ďalej starostka obce predniesla žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Projekt – Domáce
kompostovanie, t.z. že každá domácnosť by dostala bezplatne jeden kompostér na kompostovanie
trávy a záhradného odpadu. Ide o projekt v rámci združenia Mikroregión Strážovské vrchy, ktorý zatiaľ
aktuálny nie je, ale v prípade, ak vyje výzva, môžeme sa o kompostéry uchádzať. Poslanci žiadosť
odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 8/ - Starostka obce p. Marcela Filová, predložila žiadosť Telovýchovnej jednoty Horec Bodiná
o finančnú podporu pre futbalový klub na rok 2016. Po krátkej diskusií poslanci OZ odsúhlasili výšku
podpory v sume 1 000,00 €.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRZAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 9/ - Ekonómka obce Bodiná predložila rozpočet na rok 2016 v príjmovej časti vo výške 130 090,00
€, vo výdavkovej časti 130 090, 00 €, rozdelené podľa jednotlivých oddielov a paragrafov. Rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný. Poslanci OZ navrhli aby položky cestovné, reprezentačné, výdavky pre
dobrovoľný hasičský zbor boli navýšené. Poslanci OZ rozpočet na rok 2016 schválili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej predložila rozpočty na roky 2017 – 2018 v príjmovej časti 115 412,00 €, vo výdavkovej časti 115
412,00 € taktiež podrobne rozdelene podľa jednotlivých oddielov a paragrafov. Poslanci OZ rozpočty
na roky 2017-2018 vzali na vedomie.
Bod 10/ - Starostka obce predložila stanovisko SPF o bezplatné vysporiadanie pozemkov nezistených
vlastníkov par. č. KNE 268/12, 268/10, 268/9, 146, 143, 138/2 a 22 z dôvodu plánovanej rekonštrukcie
miestnych komunikácií. SPF sa vyjadril, že parcely tzv. vlastníkov na neznámom mieste nie je možné
podľa aktuálnej legislatívy usporiadať bezodplatne. Poslanci OZ odporučili zvolať zhromaždenie
vlastníkov alebo dedičov pozemkov a dohodnúť ďalší postup pre vysporiadanie pozemkov miestnej
komunikácie a prechod vlastníctva na obec.

Starostka obce požiadala o zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Bodiná o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami , ktoré bolo vypracované v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
a ďalších právnych noriem. Uvedené VZN nie je potrebné, nakoľko všetky povinnosti pre právnické
a fyzické osoby vyplývajú zo zákonov. Poslanci OZ VZN zrušili.
HLASOVANIE : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

Ďalej starostka obce predniesla ponuku PlayMAX, s.r.o. Považská Bystrica na vybudovanie optického
pripojenia do siete internet technológiou PON FTTH. Zámerom je umiestnenie optického kábla na stĺpy
miestneho rozhlasu a následne k užívateľovi do domu.
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 o vykonanej kontrole prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom obce
Bodiná za rok 2015. Hlavná kontrolórka konštatuje, že jednotlivé uznesenia boli splnené. Poslanci OZ
Záznam o kontrole vzali na vedomie.
11/ - Diskusia
Mgr. Miroslav Brveník – podal návrh na znovu otvorenie obecnej knižnice, nakoľko v obci mladí ľudia
majú záujem knižnicu prevádzkovať a to tak, že by založili združenie, kde by bolo možno získať finančné
prostriedky a tieto použiť na obnovu knižnice. Starostka obce odpovedala na uvedený návrh, že tento
by bolo možné realizovať až po rekonštrukcii kultúrneho domu. Ďalej Mgr. Brveník požiadal
o informáciu, čo sa všetko môže dávať do vriec na plasty.
Ing. Peter Dúbravka chcel informáciu, aké kultúrne podujatia budú v obci v roku 2016.
p. Marián Kľúčik upozornil na poškodzovanie miestnej komunikácie Rovianka a štátnej cesty pri COOP
Jednota parkujúcimi autami.
Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.
Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Dúbravka
p. Peter Milo

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 1/2016
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 23. februára 2016

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu 2016-2018
b/ Rozpočet na roky 2017-2018
c/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti
v pokladni obce
d/ Záznam o vykonanej kontrole prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom Bodiná

II.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 7/20145 bolo splnené.

III.

Schvaľuje :
a/ Rozpočet na rok 2016
b/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Modernizácia športoviska
c/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho
domu
d/ Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
e/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Domáce kompostovanie
f/ Príspevok TJ HOREC Bodiná vo výške 1 000,00 €
g/ Zrušenie VZN obce Bodiná o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

IV.

Odporúča :
a/ Starostke obce p. Marcele Filovej zvolať zhromaždenie vlastníkov a dedičov par.č. KNE
268/18, 268/15, 268/12, 268/10, 268/11, 268/9 za účelom vysporiadania vlastníctva
a prechodu pozemkov na obec.
Termín : nasledujúce zasadnutie OZ

Marcela Filová
starostka obce

