ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 23. 10. 2016 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015
4. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bodiná
5. Úprava rozpočtu Obce Bodiná na rok 2016
6. Návrh hospodárenia Obce Bodiná na rok 2017
7. Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
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 uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovila Mgr. Miroslava Brveníka a p. Petra Mila. Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej Bc. Viera Gardianová.
Bod 2/
Kontrola plnenia uznesení 3/2016 zo dňa 30. 8. 2016
Bod IV. a/ - ukladá poslancom OZ Ing. Petrovi Dúbravkovi a Stanislavovi Kľúčikovi premeranie
rímskokatolíckeho cintorína za účelom jeho oplotenia.
Bod V. a/ - odporúča starostke obce vyzvať vlastníka pozemku pri ceste vedúcej na športové ihrisko
k orezaniu stromov, ktoré zasahujú do cesty.
Bod V. b/ - odporúča starostke obce zabezpečiť opravu verejného osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej konštatuje, že uznesenia boli splnené.
Bod 3/
Správa audítora – Správu audítora predložila ekonómka OcÚ Bodiná p. Jana Kováčiková. Audit bol
vykonaný v 24., 42. a 43. týždni roka 2016 audítorskou spoločnosťou A P X, k.s., Považská Bystrica,
zodpovedný audítor Ing. Mária Vaňková. Preverované oblasti: výkazy účtovnej závierky, ich
vzájomné väzby a postupy pri otváraní a uzavieraní účtových kníh, dlhodobý nehmotný a hmotný
majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky, invetarizácia majetku a záväzkov, dodávateľské
a odberateľské faktúry, nájomné zmluvy, poskytnuté dotácie, bankové úvery a iné úvery, pokladničné,
bankové a všeobecné doklady, osobné náklady, rozpočtové hospodárenie obce. Zhodnotenie
výsledkov auditu – pri audítorskom skúmaní neboli zistené nedostatky, ktoré by mali vplyv na
výsledok hospodárenia. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Bodiná k 31. 12. 2015 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Pri overení rozpočtového hospodárenia zachyteného
v poznámkach účtovnej závierky neboli zistené skutočnosti, ktoré by spochybňovali výsledky
rozpočtového hospodárenia. Poslanci OZ Správu audítora vzali na vedomie.

Bod 4/
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bodiná – Starostka obce informovala
poslancov o potrebe zrušenie VZN č. 1/2006 zo dňa 11. 10. 2006 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Obce Bodiná. Poslanci vyhoveli protestu prokurátora s tým, že rušia celé VZN č. 1 zo dňa
11. 10. 20016
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Ďalej starostka obce požiadala pracovníčku OcÚ p. Janu Kováčikovú, aby poslancom predložila návrh
nového VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bodiná. K návrhu VZN
poslanci nemali námietky. Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 5/
Úprava rozpočtu Obce Bodiná na rok 2016 - Starostka obce požiadala poslancov o prehodnotenie
a úpravu rozpočtu na rok 2016 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.
2016. O konkrétnych položkách poinformovala aj ekonómka obce p. Jana Kováčiková.
Poslanci úpravu rozpočtu k 31. 12. 2016 vzali na vedomie.
Bod 6/
Návrh hospodárenia Obce Bodiná na rok 2017 – V tomto bode ekonómka obce predniesla návrh
hospodárenie a OcÚ na rok 2017 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, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 7/
Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. – Starostka obce informovala poslancov
o ponuke akcionárov predstavenstva Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločenstva
Prima banka Slovensko, a.s.. Obec Bodiná vlastní 2 akcie. Po krátkej diskusii, kde sa poslanci
informovali o výške poplatkov za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
rozhodli, že bude pre obec výhodnejšie akcie predať.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 8/
Rôzne – Správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Anny Hoštákovej predložila poslancom starostka obce.
Finančná kontrola /pokladničné doklady, pokladničná kniha, príjmové a výdavkové doklady/ bola
vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. Cieľom kontroly bola finančná
kontrola za II. a III. štvrťrok 2016. Kontrolnou činnosťou bolo zistené, že nedošlo k porušeniu
právnych predpisov.
Poslanci správu z finančnej kontroly vzali na vedomie.
Poslanec Marián Kľúčik navrhol zakúpiť dve 1100 litrové smetné nádoby, ktoré by sa doložili
k miestnym cintorínom. Poslanci návrh schválili a odporučili starostke obce smetné nádoby zakúpiť.

Bod 9/
Diskusia – záver – Starostka obce informovala poslancov o možnosti nahradenia vrecového zberu
plastov za ber do plastových nádob určených na tento druh odpadu, ktoré budú rozmiestnené po obci.
Ďalej starostka obce požiadala poslanca Mariána Kľúčika o označenie stromov pred domom smútku,
ktoré by boli vhodné na vyrezanie. Po krátkej diskusií sa p. Marián Kľúčik a p. Stanislav Kľúčik
dohodli na termíne, kedy spolu vhodné stromy označia.
Starostka obce informovala poslancov o probléme, na ktorý poukazujú občania, ktorý sa týka
zaplavovania miestnej komunikácie smerom k rodinným domom p. Jozefa Romana a p. Romana
Janáčka. Poslanci OZ navrhli, aby sa vzhľadom na to, že po novom roku sa budú budovať poľné cesty,
uvedená komunikácia riešila až po vybudovaní poľnej cesty, z ktorej v súčasnosti steká voda a blato.
Zároveň starostka obce oznámila prítomným, že Slovenský vodohospodársky podnik Považská
Bystrica bude čistiť koryto Bodianky, preto požiadala poslancov, aby navrhli, kde je potrebné miestny
potok vyčistiť. Pán Marián Kľúčik navrhol, aby sa určilo miesto, kde by sa mohla čerpať voda pre
prípad požiaru. Poslanci OZ navrhli miesto v dolnej časti obci pri rodinnom dome č. 8.
Informáciu o zrušení výzvy o nenávratný finančný príspevok z Európskych fondov prostredníctvom
Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava na Projekt modernizácia športoviska v obci Bodiná a
Projekt – Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Bodiná, poskytla poslancom OZ
starostka obce. Súčasne vysvetlila, že podľa dostupných informácií uvedené projekty sa môžu použiť
bez ďalších nákladov pri novej výzve o nenávratný finančný príspevok.
Mgr. Miroslav Brveník navrhol, aby bol v budúcnosti zamestnaný pracovník na dohodu o vykonaní
práce, na verejnoprospešné práce ako kosenie, hrabanie, upratovanie verejných priestorov obce.
S uvedeným návrhom poslanci súhlasili.
Poslanec OZ p. Marián Kľúčik tlmočil požiadavku miestnej organizácie Únie žien Bodiná, ktoré majú
záujem o prenajatie vhodnej miestnosti v kultúrnom dome. Mgr. Miroslav Brveník navrhol, aby bola
určená zodpovedná osoba za činnosť v miestnej činkárni.
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov o novej zmluve za prevádzkovanie TKR zo strany
firmy KATES s.r.o, z dôvodu prechodu analógového vysielania na digitálne SD vysielanie, na ktoré sa
postupne prešlo ešte od roku 2011. V tomto roku jednotlivé stanice a vysielacie spoločnosti
prechádzajú na digitálne HD vysielanie. Preto pokiaľ chceme udržať v našej obci TKR je nutné
investovať do hlavnej stanice v rámci prechodu na digitálne HD vysielanie. Jedná sa tiež aj o zvýšenie
poplatku za údržbu televízneho káblového rozvodu pre samotných občanov obce, ktorí využívajú
obecnú TKR. V diskusií poslanci navrhli starostke obce, aby sa poinformovala ako problém TKR
riešia ostatné obce a v nedeľu 4. 12. 2016 o 14,00 hodine zvolala stretnutie užívateľov TKR a aj na
základe ich názoru sa rozhodla o ďalšom postupe prevádzkovanie TKR, nakoľko na obecnej TKR je
napojených až 84 domácností.
Poslanec OZ Mgr. Miroslav Brveník sa zaujímal aké sú možnosti v obci pri starostlivosti o starších
a nevládnych občanov.
Pán Marián Kľúčik upozornil na nespokojnosť občanov, ktorým prekáža nelegálne jazdenie na
terénnych vozidlách po blatovom teréne a následné znečisťovanie miestnych komunikácií.
Tiež navrhol, aby v zimnom období bol opravený obecný krovinorez, nakoľko je dosť opotrebovaný.
Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.
Zapísala:
Bc. Viera Gardianová
Overovatelia: Mgr. Miroslav Brveník,
Peter Milo

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 4/2016
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 23. novembra 2016

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Správu audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015
b/ Správu z finančnej kontroly – finančná kontrola bola vykonaná v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

II.

K o n š t a t u j e:
a/ Uznesenie č. 3/2016 zo dňa 30. 8. 2016 bolo splnené

III.

S c h v a ľ u j e:
a/ Vyhovuje protestu prokurátora s tým, že ruší celé VZN č. 1/2006 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bodiná zo dňa 11. 10. 2006
b/ VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bodiná.
c/ Úprava rozpočtu Obce Bodiná na rok 2016
d/ Rozpočtové provizórium hospodárenia Obce Bodiná na rok 2017
e/ Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

IV.

U k l a d á:
a/ Poslancovi OZ p. Mariánovi Kľúčikovi označiť stromy pred domom smútku na
vyrezanie

V.

O d p o r ú č a:
a/ Starostke obce zabezpečiť objednávku dvoch 1100 l smetných nádob

Marcela Filová
starostka obce

