ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 28.06.2017 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Schválenie členstva v združení obcí – Združenie obcí Strážovské vrchy
4/ Schválenie žiadosti o NFP na kompostéry
5/ Schválenie zastavovacej štúdie na IBV
6/ Úprava rozpočtu
7/ Rôzne
8/ 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.
Za overovateľov zápisnice ustanovila Mgr. Miroslava Brveníka a p. Petra Mila . Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 1/2017 bod IV. a/, b/ zo dňa 01.03.2017.
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ - Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe účasti obce v združení obcí s názvom
Združenie obcí Strážovské vrchy, aby sa obec mohla uchádzať o nenávratný finančný príspevok na
nákup kompostérov. Obec bola v minulosti členom Regionálneho združenia Mikroregión Strážovské
vrchy, ale prostredníctvom uvedeného združenie nie je možné požiadať o NFP na kompostéry.
Starostka obce predložila Zmluvu o zriadení združenia a Stanovy Združenia obcí Strážovské vrchy.
Poslanci OZ účasť v združení, Zmluvu o zriadení Združenia obcí Strážovské vrchy a Stanovy Združenia
obcí Strážovské vrchy odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 4/ - Starostka obce p. Marcela Filová požiadala poslancov OZ o schválenie predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok a uchádzanie sa obce o finančné prostriedky na realizáciu projektu –
Predchádzanie BRO formou domáceho kompostovania v rámci výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
životného prostredia SR.
Poslanci žiadosť o NFP odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI:0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Ďalej požiadala poslancov OZ o schválenie výšky spolufinancovania projektu – Predchádzanie BRO
formou domáceho kompostovania v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zodpovedajúcu výške
podielu obce na spoluúčasti 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Pre obec Bodiná je to vo
výške 900,00 €. Spoluúčasť je potrebné zložiť v termíne do 14.7.2017 na účet Združenia obcí
Strážovské vrchy
Poslanci spoluúčasť odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 5/ - V tomto bode starostka obce predložila žiadosť p. Pavla Gardiana a manž. Dominiky, bytom
Bodiná č. 24 o schválenie zastavovacej štúdie IBV pre par. čísla KNC 1578/1, 1578/2,1578/3 a 1580/3
v k.u. Bodiná lokalita Sokolová, za účelom výstavby rodinného domu. Poslanci OZ zastavovaciu štúdiu
odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 6/ - Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu k 30.06.2017 v príjmovej i výdavkovej časti.
Obec prijala finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava vo výške 1 400.00 €,
ktoré musia byť použité na výdavky Dobrovoľného hasičského zboru Bodiná a finančné prostriedky
od fy Doprastav, a.s. Bratislava vo výške 10 000,00 € za prenájom pozemku v areáli bývalej základnej
školy. Rozpočet príjmovej časti bude navýšený o 11 400,00 €, výška rozpočtu príjmov bude
2 294 630,00 € a rozpočet výdavkovej časti bude navýšený o 11 400,00 €, výška rozpočtu výdavkov
bude 2 294 630,00 €. Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
V tomto bode starostka obce požiadala poslancov OZ o splnomocnenie vykonávať zmeny v rozpočte
obce Bodiná počas roka 2017. Poslanci OZ odsúhlasili starostke obce vykonávať zmeny v rozpočte
obce Bodiná vo výške 2 000,00 € v jednotlivých prípadoch presunom rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
HLASOVANIE : ZA: 5 poslanci, PROTI : 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

Bod 7/ Rôzne – Starostka obe p. Marcela Filová predniesla žiadosť p. Jany Ďurcovej o úpravu obecnej
cesty KNC 2044 v dĺžke cca 70 m na vlastné náklady, ktorá bude slúžiť na lepší prístup k pozemkom,
ktoré má vo vlastníctve. Poslanci uvedenú požiadavku odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0
-

Starostka obce informovala poslancov o znovu vyhlásení
o čo sa obec Bodiná bude uchádzať.
Ďalej hovorila o podaní žiadosti obce na Dobrovoľnú
o pridelenie cisternovej automobilovej striekačky CAS 15
prívesného vozíka a o podaní žiadosti na kamerový
Ministerstva vnútra SR.

výzvy na dobudovanie športovísk
požiarnu ochranu SR Bratislava
IVECO DAILY a protipovodňového
systém v obci prostredníctvom

-

-

-

p. Marcela Filová podala informáciu o zmene Organizačnej štruktúry Obecného úradu v
Bodinej, pričom bolo zrušené pracovné miesto referentky. Poslanci uvedenú informáciu vzali
na vedomie.
Starostka obce informovala poslancov OZ o výsledku verejného obstarávania na
„Poskytovanie účtovníckych služieb pre samosprávu v obci Bodiná“. Z troch oslovených firiem
poslala ponuku len jedna, s ktorou starostka obce uzatvorila zmluvu. Ing. Marek Ďuriš,
Jasenica 382 bude obci poskytovať podľa zmluvy časť účtovníckych služieb do konca roka
2018.
Poslanci odsúhlasili poverenie na výkon základnej finančnej kontroly pre Ing. Mareka Ďuriša.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej informovala poslancov OZ o anonymnom podnete na linku Ministerstva životného
prostredia SR - Envirošpión na výrub stromov v obci Bodiná, v ktorom oznamovateľ tvrdil, že
výrub sa uskutočnil bez povolenia „len na základe rozhodnutia našej starostky“. Podnet bol
riešený prostredníctvom Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Obec Bodiná podala žiadosť na výrub stromov dňa 08.02.2017, obci bolo vydané
Rozhodnutie – súhlas na výrub stromov 09.03.2017 Obcou Prečín, ktorá bola určená
Okresným úradom Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán ochrany drevín.
Starostka obce hovorila o prípravných prác na obecné oslavy, ktoré sa uskutočnia 20.08.2017

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

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Mgr. Miroslav Brveník
p. Peter Milo

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 2/2017
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 28. júna 2017

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Zmenu organizačnej štruktúry Obecného úradu Bodiná

II.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 1/2017 bolo splnené.
b/ vzhľadom k podmienkam ustanoveným vo výzve, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného
prostredia na predkladanie žiadosti o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23,
sa obec nebude uchádzať o finančné prostriedky z OP kvalita ŽP na domáce
kompostovanie prostredníctvom Regionálneho združenia Mikroregión Strážovské vrchy,
ale prostredníctvom Združenia obcí Strážovské vrchy. Obec Bodiná musí v termíne do
14.7.2017 zložiť na účet Združenia obcí Strážovské vrchy finančné prostriedky
zodpovedajúce výške jej podielu na spoluúčasti, keďže Združenie obcí Strážovské vrchy
ako žiadateľ o NFP je povinné zdokladovať pri predkladaní žiadosti o NFP, že disponuje
potrebnou výškou finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania, výška
spolufinancovania zo strany Združenia obcí Strážovské vrchy predstavuje 5%
z oprávnených výdavkov projektu

III.

Schvaľuje :
a/ Účasť Obce Bodiná ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom Združenie obcí
Strážovské vrchy
b/ Zmluvu o zriadení združenia obcí s názvom Združenie obcí Strážovské vrchy
c/ Stanovy Združenia obcí Strážovské vrchy
d/ Predloženie žiadosti o NFP a uchádzanie sa obce Bodiná o finančné prostriedky na
realizáciu projektu Predchádzanie BRO formou domáceho kompostovania v rámci výzvy,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán
pre Operačný program Kvalita životného prostredia na predkladanie žiadostí o NFP,
zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 spolu s ostatnými obcami
prostredníctvom Združenia obcí Strážovské vrchy.
e/ Výšku spolufinancovania projektu Predchádzanie BRO formou domáceho
kompostovania v rámci výzvy OPKZ-PO1-SC111-2017-23 zodpovedajúcu výške podielu
obce na spoluúčasti 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu t.j. 900,00 €
f/ Úprava rozpočtu k 30.06.2017
g/ Zastavovaciu štúdiu IBV p. Pavla Gardiana a manž. Dominika, bytom Bodiná č. 24 na
parcelných číslach KNC 1578/1, 1578/3, 1580/3

h/ Poverenie na výkon základnej finančnej kontroly Ing. Marekovi Ďurišovi, Jasenica 382
IV.

Splnomocňuje :
a/ Starostku obce p. Marcelu Filovú vykonávať zmeny v rozpočte obce Bodiná počas roka
2017 do výšky 2 000,00 v jednotlivých prípadoch presunom rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

Marcela Filová
starostka obce

