ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 14.03.2018 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017
3/ Záverečný účet za rok 2017
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu na roky 2018-2020
5/ Viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020
6/ Inventarizácia majetku obce za rok 2017
7/ Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
8/ Rôzne
9/ Diskusia - záver
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. Mariána Kľúčika a Ing. Petra Dúbravku . Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.

Bod 2/ - Ing. Anna Hoštáková, hlavná kontrolórka obce Bodiná predniesla stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2017, so záverom, že návrh záverečného účtu za rok 2017 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č,. 583/2004 Z.z. 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 2017 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2017. 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 2017 s výrokom celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci OZ Stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
Bod 3/ - Ekonómka OcÚ Bodiná predložila na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu , výsledky hospodárenia OcÚ za rok 2017 a záverečný účet obce Bodiná za rok
2017. Prítomných oboznámila o celkovom plnení príjmovej časti vo výške 1 203 716,70 €
a výdavkovej časti vo výške 1 183 061,24 € podľa jednotlivých oddielov a paragrafov, tiež schválili
záverečný účet obce s tým, že zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 vo výške

46 279,55, EUR bude použitý na kapitálový výdavok – výstavba obce. Hospodárenie a záverečný účet
za rok 2017 bol schválený bez výhrad .
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 4/ - 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 2018 – 2020, 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 shváliť.. Poslanci
obecného zastupiteľstva Stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
Bod 5/ - Ekonómka obce Bodiná predložila rozpočet na rok 2018 v príjmovej časti vo výške
1 245 082,00 €, vo výdavkovej časti 1 245 082,00 €, rozdelené podľa jednotlivých oddielov
a paragrafov. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Poslanci OZ rozpočet na rok 2018 schválili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej predložila rozpočty na roky 2019 – 2020 v príjmovej časti 130 748,00 €, vo výdavkovej časti
130 748,00 € taktiež podrobne rozdelene podľa jednotlivých oddielov a paragrafov. Poslanci OZ
rozpočty na roky 2019-2020 vzali na vedomie.
Bod 6/ - p. Jana Kováčiková predložila výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2017. Inventarizácia bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve a dospela
k uzáveru, že majetok a záväzky zo zostáv k dátumu 31.12.2017 súhlasia so skutkovým stavom.
Majetok obce je vo výške 1 529 040,79 €. Poslanci OZ inventarizáciu majetku obce odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 7/ - 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. Poslanci OZ žiadosť
o dotáciu odsúhlasili:
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 8/ - Rôzne
Dobrovoľný hasičský zbor Bodiná požiadal starostku obce o možnosti predaja hasičského auta ŽUK.
Starostka informovala poslancov, že hasičské auto je v zostatkovej cene, ktorá je vo výške 1 591,31 €.
Poslanci po krátkej diskusií tento bod presunuli na nasledujúce zasadnutie .
Poslanec Marián Kľúčik sa zaujímal o možnosť vybudovania stojísk na nádoby na komunálny
a separovaný odpad. Poslanci v diskusii navrhli vybudovať stojiská svojpomocne, obec by zabezpečila
nákup potrebného materiálu. Poslanec Marián Kľúčik bol poverený zistiť rozmery a osloviť občanov,
ktorí by boli ochotní pri prácach pomôcť.

Starostka obce preložila žiadosť p. Jany Lachkej o zmenu funkčného využitia parcely č. KNC 1756
v k.ú. Bodiná za účelom udelenia výnimky podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. na záhradkárske
účely. Poslanci OZ žiadosť odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Starostka obce pripomenula poslancom OZ požiadavku od p. Stanislava Villína, Bodiná č. 76
o zakúpenie odvodňovacieho žľabu a jeho umiestnenie do miestnej komunikácie. Požiadala zástupcu
starostky obce p. Mariána Kľúčika o zistenie rozmerov žľabu a jeho zabezpečenie.
Starostka obce predložila Majetkové priznanie za rok 2017. Poslanci uvedené vzali na vedomie.
p. Marcela Filová, starostka obce, navrhla uskutočniť obecné slávnosti 1. septembra 2018.
Starostka informovala poslancov o výsledku finančnej kontroly v rámci projektu Rekonštrukcia
a dobudovanie poľných ciest v k.ú. obce Bodiná, ktorú vykonala Pôdohospodárska platobná agentúra
v mesiaci február 2018 s výsledkom – bez zistenia nedostatkov.
Poslanec Ing. Peter Dúbravka predložil starostke obce zoznam potrebného materiálu na vybavenie
kuchynky v „pekle“. Obec uvedený materiál postupne zakúpi.

Ing. Anna Hoštákova, hlavná kontrolórka obce Bodiná predložila Plán práce kontrolnej činnosti na I.
polrok 2018. 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
2017. V roku 2017 na obecnom úrade nebola zaevidovaná žiadna petícia a ani sťažnosť. Správu
o výsledku finančnej kontroly – finančná kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v pokladni
obce v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. . Vykonanou kontrolou nebolo zistené
porušenie vyššie citovaného zákona. Správu z vykonanej finančnej kontroly pokladničných dokladov,
pokladničnej knihy, príjmové a výdavkové doklady. Vykonanou kontrolou nedošlo k porušeniu
právnych predpisov. Poslanci OZ správy vzali na vedomie.
Ďalej predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 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, finančná kontrola inventarizácie pokladničnej
hotovosti, kontrola vybavovania a evidencia sťažností a petícií v podmienkach obce. Poslanci správu
z kontrolnej činnosti vzali na vedomie.

Bod 9/ - Diskusia
Mgr. Miroslav Brveník – informoval, že psy behajú voľne po obci a občania sa ich boja, nakoľko sa
jedná aj o veľké psy, požiadal o vyhlásenie v obecnom rozhlase, aby chovatelia svojich psov zatvárali.
Ďalej požiadal o informácia o veľkorozmerovom kontajneri umiestnenom v bývalej škole ako často sa
vyváža.

Požiadal o informáciu či sa uvažuje usporiadať Deň matiek – starostka obce podala informáciu, že
Deň matiek bude 20.05.2018 a bude usporiadaný aj nákupný zájazd do Poľska 21.04.2018.

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. 1/2018
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 14. marca 2018

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bodiná za rok 2017
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu 2018-2020
c/ Rozpočet na roky 2019-2020
d/ Správu o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2017
e/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
f/ Správu z vykonanej finančnej kontroly pokladničných dokladov, pokladničnej knihy
g/ Správu o výsledku finančnej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v pokladni
obce
ch/ Majetkové priznanie starostky obce za rok 2017

II.

Schvaľuje :
a/ Celoročné hospodárenie obce – záverečný účet za rok 2017 bez výhrad
b/ Rozpočet na rok 2018
c/ Inventarizáciu majetku za rok 2017
d/ Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
e/ Zmenu funkčného využitia pozemku KNC 1756 pre p. Janu Lachku, Bodiná 183 na
záhradkárske účely
f/ Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 hlavnej kontrolórky obce Bodiná

III.

Ukladá :
a/ Poslancovi OZ p. Mariánovi Kľúčikovi, zabezpečiť odvodňovací žľab k rodinnému domu
súpisné číslo 76
Termín: nasledujúce zasadnutie

Marcela Filová
starostka obce

