ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 27.09.2017 v zasadacej
miestnosti OcÚ Bodiná
___________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 1/ Zahájenie
2/ Žiadosti od občanov
3/ VZN obce o Umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Bodiná
4/ VZN obce o Zavedení a poskytovaní elektronických služieb Obce Bodiná
5/ Dodatky k zmluvám na vypracovanie štúdií uskutočniteľností
6/ Úprava rozpočtu k 30.09.2017
7/ Rôzne
8/ Diskusia – záver

Bod 1.) - Zasadnutie poslancov OZ zahájila a viedla starostka obce Marcela Filová, ktorá
privítala všetkých prítomných, pričom skonštatovala, že zasadnutie bolo zvolané hromadnou
pozvánkou, ktorá obsahovala miesto, čas a program rokovania. Rokovania sa zúčastnili štyria
poslanci, čím bolo rokovanie uznášaniaschopné, poslanec Stanislav Kľúčik sa ospravedlnil, Za
overovateľov zápisnice ustanovila Ing. Petra Dúbravku a Mariána Kľúčika. Písaním zápisnice
bola poverená ekonómka obecného úradu pani Jana Kováčiková

Bod 2.) - Rokovania poslancov OZ sa zúčastnil občan Viliam Chovanec. Na zástupcov obce
mal požiadavku očistenia fasády jeho rodinného domu, ktorá mu bola znečistená počas prác na
rekonštrukcii ciest v extraviláne. Ďalej upozornil na dlhodobú a nepriaznivú situáciu cesty
vedúcej poza pohostinstvo a požadoval jej odvodnenie, situáciu na ceste dokladoval
fotodokumentáciou, ako vyzerá cesta počas dažďa, že je plná farby a oleja od haly a tečie mu
do dvora, voda neodteká do potoka. Ďalej pán Viliam Chovanec prejavil záujem odkúpiť časť
parcely vo vlastníctve Obce Bodiná, ktorú ma oplotenú. Jeho záhrada zasahuje do obecnej
komunikácie parc. Č. KNC 331/1. Pán Viliam Chovanec je ochotný v prípade schválenia
odpredaja poslancami OZ financovať geometrický plán aj znalecký posudok. Čo sa týka
odvodnenia cesty, poslanci OZ sa dohodli, že počas dažďa pôjdu pozrieť na miesto a podľa
situácie navrhnú riešenie. Čo sa týka odpredaja obecnej parcely, poslanci počas rokovania
o predaji nerozhodli, nechali si čas na rozmyslenie a predbežne sa uzniesli, že téma odpredaja
bude ponechaná na ďalšie rokovanie poslancov OZ.
Zasadnutia poslancov OZ sa zúčastnili Mgr. Anna Šaradínová z Prečína a JUDr. Gustav Boško.
Mgr. Anna Šaradínová sa obrátila listom na poslancov OZ so žiadosťou o obnovu prechodu

k parcele č. KNC 873 v časti Dúbrava. Rekonštrukciou ciest – rozšírením a zvýšením cesty
parc. č. KNC 2054 údajne je prechod – brod cez potok pre poľnohospodárske stroje
nepriechodný. Starostka obce predložila poslancom OZ fotografie z miesta, kde je prechod
podľa p. Šaradínovej cez potok zrušený a na ktorých vidno, že prechod je zachovaný
a prejazdný poľnohospodárskou technikou. Starostka obce odporučila pani Šaradínovej ako
prístupovú cestu parc. č. KNC 2058, ktorá vedie pozdĺž jej parcely v dĺžke cca 60 metrov,
prípadne tak, ako robia občania obce Bodiná, vybudovať premostenie na svoj pozemok z cesty
parc.č. KNC 2054 na základe riadneho stavebného povolenia. Pani Šaradínová tvrdila, že cesta
č. 2058 sa nedá využívať. Ani s vybudovaním mosta nesúhlasí. Jednou z požiadaviek pani
Šaradínovej bolo umiestnenie rúry do potoka. Starostka obce jej vysvetlila, že obec nemôže do
potoka svojvoľne niečo pokladať. Správcom vodného toku je vodohospodársky podnik
a akákoľvek stavba na vodnom toku bez povolenia je čiernou stavbou. Z úst pána Boška
zaznelo, že bagrom prechod upraví, čím zasiahne aj do obecnej cesty. Starostka obce ho
upozornila, že poľná cesta č. 2054 je vo vlastníctve obce a že pri akomkoľvek zásahu do nej
bude kontaktovať políciu. Na otázku, akým poľnohospodárskym strojom sa cez potok pokúsila
pani Anna Šaradínová dostať, povedať nevedela. Poslanci OZ sa dohodli, že na uvedené miesto
pôjdu pozrieť.
3.) - Ekonómka obce Jana Kováčiková vypracovala a predložila poslancom OZ Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Bodiná o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Bodiná,
ktoré určuje kandidátom, na ktoré miesta v obci môžu umiestňovať volebné plagáty,
v obci Bodiná, tak môžu urobiť na úradnej tabuli pri predajni Coop Jednota a v dolnej časti
obce smerom na Čakan. Za nedodržiavanie VZN môže obec udeliť blokovú pokutu. Poslanci
OZ VZN o Umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Bodiná schválili.
Hlasovanie: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

4.) - Ekonómka obce Jana Kováčiková vypracovala a predložila poslancom OZ Všeobecne
záväzné nariadenie o Zavedení a poskytovaní elektronických služieb Obce Bodiná.
Hlasovanie: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

5.) - Starostka obce Marcela Filová informovala poslancov OZ o dodatku a zmene, ktorá
nastala pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR,
konkrétne na projekty Rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Bodiná a Modernizácia
športoviska v obci Bodiná. Obe žiadosti boli podané ešte v roku 2016, avšak ministerstvo výzvu
12/PRV/2015 zrušilo a novú vyhlásilo až tento rok. Obec preto musí podať žiadosti nové,
v ktorých už položka za vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti nie je oprávnený výdavok a teda
nebude zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry refundovaný. Obec bude musieť
spoločnosti MP Profit PB, s.r.o. za štúdiu zaplatiť z rozpočtu, celkovo za dve štúdie spolu
13 030 eur. Poslanci sa zaujímali, či obec zaplatí aj v prípade, ak nebude úspešná v podávaní
žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Starostka obce poslancov informovala, že za štúdie
uskutočniteľnosti zaplatí len v tom prípade, ak budú žiadosti schválené a obec nenávratný
finančný príspevok získa. Poslanci OZ schválili dodatky k zmluvám o vypracovanie štúdie
uskutočniteľnosti.

Hlasovanie: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 6.) - Ekonómka obce Jana Kováčiková predložila poslancom zmenu rozpočtu v položke
na spolufinancovanie kompostérov, kde suma 1 101,40 eur nebude financovaná z kapitálových,
ale z bežných výdavkov. Taktiež suma 150 eur za veľkokapacitný kontajner bude zaradená do
položky prevádzkové stroje a zariadenia. Výška rozpočtu nebude zmenená len nastane presun
medzi jednotlivými položkami. Poslanci OZ úpravu rozpočtu k 30.09.2017 schválili.
Hlasovanie: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 7.) - Starostka obce informovala poslancov OZ o podaní upozornenia prokurátora, zo dňa
22.9.2017, že Obec Bodiná nemá aktualizované VZN o umiestňovaní volebných plagátov na
území obce podľa nového zákona 181/2014 Z.z. Pôvodné VZN bolo vydané v roku 2004. Návrh
prepracovaného VZN bolo 11.09.2017. Poslanci OZ vzali upozornenie prokurátora na vedomie.
-

-

Hlavná kontrolórka obce Anna Hoštáková podala správu z vykonaných kontrol
a to: Správu z kontroly prijatých uznesení OZ obce Bodiná za I. polrok 2017, Správu
z finančnej kontroly pokladničné doklady, pokladničná kniha – príjmové a výdavkové
doklady, zároveň skonštatovala, že nedošlo k porušeniu právnych predpisov. Poslanci
OZ vzali správu z vykonaných kontrol na vedomie.
Ďalej predložila Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2017. Poslanci plán schválili.

Hlasovanie: ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

-

Poslanec Marián Kľúčik upozornil na potrebu odvodnenia na hornom konci pri
rodinnom dome súpisné číslo 76, kde sa hromadí voda a tečie po celej ceste. Poslanci
OZ rozhodnú o vyčlení finančných prostriedkov na zakúpenie odvodňovacieho žľabu.

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. Marián Kľúčik

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 3/2017
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29. septembra 2017

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu:

I.

Berie na vedomie:
a/ Upozornenie prokurátora k umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej
kampane
b/ Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

II.

Schvaľuje:
a/
b/
c/
d/
e/

III.

VZN o Umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Bodiná
VZN o Zavedení a poskytovaní elektronických služieb Obce Bodiná
Dodatky k zmluvám o vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Úpravu rozpočtu k 30.09.2017
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Ukladá:
a/ Poslancom OZ prešetriť žiadosti p. Viliama Chovanca, Bodiná 174 a Mgr. Anny
Šaradínovej, Prečín 365 na tvare miesta.
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Marcela Filová, v.r.
starostka obce

