ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 01.03.2017 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016
4/ Záverečný účet za rok 2016
5/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu na roky 2017-2019
6/ Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019
7/ Inventarizácia majetku obce za rok 2016
8/ Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
9/ Žiadosť TJ Horec Bodiná
10/ Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Bodiná
11/ Rôzne
12/ Diskusia
Bod 1/ - Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marcela Filová, ktorá
privítala všetkých prítomných poslancov, 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. Stanislava Kľúčika a Ing. Petra Dúbravku. Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 4/2016 bod V.a . zo dňa 23.11.2016 – objednanie 1 100 l
smetných nádob – úloha splnená, bod IV.a – označenie stromov pred domom smútku na vyrezanie –
úloha nebola splnená z dôvodu nepriaznivého počasia – nový termín 31.3.2017
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 2016, so záverom, že návrh záverečného účtu za rok 2016 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 2016 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2016. 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 2016 s výrokom celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci OZ Stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.

Bod 4/ - Ekonómka OcÚ Bodiná predložila na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu , výsledky hospodárenia OcÚ za rok 2016 a záverečný účet obce Bodiná za rok
2016. Prítomných oboznámila o celkovom plnení príjmovej časti vo výške 126 171,18 € a výdavkovej
časti vo výške 102 543,35 € podľa jednotlivých oddielov a paragrafov, tiež schválili záverečný účet
obce s tým, že zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016 vo výške 34 145,98 EUR bude použitý
na kapitálový výdavok – výstavba obce. Hospodárenie a záverečný účet za rok 2016 bol schválený
bez výhrad .
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 5/ - 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 roky 2017 – 2019, 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 6/ - Ekonómka obce Bodiná predložila rozpočet na rok 2017 v príjmovej časti vo výške
2 283 230,00,00 €, vo výdavkovej časti 2 283 230,00 €, rozdelené podľa jednotlivých oddielov
a paragrafov. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Poslanci OZ rozpočet na rok 2017 schválili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej predložila rozpočty na roky 2018 – 2019 v príjmovej časti 122 376,00 €, vo výdavkovej časti
122 376,00 € taktiež podrobne rozdelene podľa jednotlivých oddielov a paragrafov. Poslanci OZ
rozpočty na roky 2018-2019 vzali na vedomie.
Bod 7/ - p. Jana Kováčiková predložila výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2016. Inventarizácia bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve a dospela
k uzáveru, že majetok a záväzky zo zostáv k dátumu 31.12.2016 súhlasia so skutkovým stavom.
Majetok obce je vo výške 473 978,64 €. Poslanci OZ inventarizáciu majetku obce odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 8/ - V tomto bode poinformovala starostka obce poslancov OZ o možnosti podania 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 okien požiarnej zbrojnice, taktiež žiadosť o dotáciu
na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli bývalej základnej školy. Poslanci OZ žiadosti o dotácie
odsúhlasili:
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 9/ - Starostka obce p. Marcela Filová, predložila žiadosť Telovýchovnej jednoty Horec Bodiná
o finančnú podporu pre futbalový klub na rok 2017. Po krátkej diskusií poslanci OZ odsúhlasili výšku
podpory v sume 1 000,00 €.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRZAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 10/ - Starostka obce p. Marcela Filová predložila poslancom OZ Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva v Bodinej , s tým, že by odmena poslanca OZ sa zvýšila na 25,00 €. Poslanci
OZ uvedené zásady odmeňovania neprijali a odmeny sa budú vyplácať podľa pôvodných zásad
odmeňovania poslancov OZ zo dňa 01.06.2011 vo výške 14,94 €.
HLASOVANIE: ZA: 0, PROTI: 3, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 2
Bod 11/ - Rôzne
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková predložila Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania k zmluve o poskytnutí úveru vo
výške 1 063 354,22 € so splatnosť úveru do 1 roka na Rekonštrukciu a dobudovanie poľných ciest
v obci Bodiná so záverom, že obec Bodiná spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov
financovania na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava. Poslanci OZ stanovisko vzali na vedomie.
Starostka obce predložila návrh na schválenie prijatia úveru na investíciu Rekonštrukcia
a dobudovanie poľných ciest v obci Bodiná z banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
v zmysle projektu kód 043TN050018 podľa predloženej Zmluvy o úvere č. 000051/CORP/2017 vo
výške 1 063 354,22 EUR, Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0000051A/CORP/2017
a Dohody o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000051B/CORP/2017. Poslanci po krátkej diskusií
návrh na schválenie prijatia úveru odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1
Ing. Anna Hoštákova, hlavná kontrolórka obce Bodiná predložila Plán práce kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017. Poslanci plán práce odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok
2016. V roku 2016 na obecnom úrade nebola zaevidovaná žiadna petícia a ani sťažnosť. Poslanci OZ
správu vzali na vedomie.
Ďalej predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. Kontroly boli v súlade
s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontrolná činnosť bola zameraná na pravidelné následne
finančné kontroly príjmov a výdavkov pokladne obce, Kontrola o hmotnej zodpovednosti, kontrola
dodržiavania § 182 zákona č. 311/2001, kontrola vybavovania a evidencia sťažností a petícií
v podmienkach obce, kontrola plnenia prijatých uznesení. Poslanci správu z kontrolnej činnosti vzali
na vedomie.
Starostka obce predložila Majetkové priznanie za rok 2016. Poslanci uvedené vzali na vedomie.
p. Marcela Filová, starostka obce navrhla uskutočniť obecné slávnosti v mesiaci august 2017.

Poslanci OZ sa informovali o spôsobe riešenia problému s vodou na ceste ku Kuricom. Poslanec
p. Stanislav Kľúčik uviedol, že je potrebné zabezpečiť šachtu, ktorá bude zakopaná v ceste. Šachtu
zakúpi obec, nakoľko cesta je vo vlastníctve obce. p. Stanislav Kľúčik šachtu zabezpečí.
Starostka obce p. Marcela Filová, poinformovala poslancov OZ o zhotovení kľúčov od posilňovne.
Záujemci si môžu kľúč vyzdvihnúť na obecnom úrade na podpis, kde je vedená presná evidencia.

Bod 12/ - Diskusia
Ing. Peter Dúbravka upozornil na poškodené oplotenie bývalej základnej školy od pozemku
p. Ladislava Bošku súpisné čislo 154, ktorý bude potrebné opraviť. Majiteľ pozemku bude ochotný
plot opraviť, s tým, že obec poskytne pletivo.
Starostka informovala poslancov OZ o zámere doplniť chýbajúce lampy 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. Stanislav Kľúčik

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 1/2017
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 1. marca 2017

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bodiná za rok 2016
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu 2017-2019
c/ Rozpočet na roky 2018-2019
d/ Správu o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2016
e/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
f/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania k zmluve o poskytnutí úveru
g/ Majetkové priznanie starostky obce za rok 2016

II.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 4/2016 bod V.a bolo splnené.

III.

Schvaľuje :
a/ Celoročné hospodárenie obce – záverečný účet za rok 2016 bez výhrad
b/ Rozpočet na rok 2017
c/ Inventarizáciu majetku za rok 2016
d/ Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
f/ Príspevok TJ HOREC Bodiná vo výške 1 000,00 €
g/ Prijatie úveru z banky UniCredit Bank Czech Rebublic and Slovakia, a.s., na investíciu
Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v obci Bodiná v zmysle projektu kód
043TN050018 podľa predloženej Zmluvy o úvere č. 000051/CORP/2017, Zmluvy
o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0000051A/CORP/2017 a Dohody o vydaní
a vyplnení blankozmenky číslo: 000051B/CORP/2017
h/ Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 hlavnej kontrolórky obce Bodiná

IV.

Ukladá :
a/ Poslancovi OZ p. Mariánovi Kľúčikovi, označiť stromy pred domom smútku na
vyrezanie
Termín : 31.03.2017
b/ Poslancovi Stanislavovi Kľúčikovi zabezpečiť šachtu
Termín: nasledujúce zasadnutie

Marcela Filová
starostka obce

