ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 13.12.2017 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 2016
4/ Úprava rozpočtu Obce Bodiná k 31.12.2017
5/ Návrh hospodárenia Obce Bodiná na rok 2018
6/ Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
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 p. Petra Mila a p. Stanislava Kľúčika . Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 3/2017 bod III a/ zo dňa 29.09.2017 – prešetrenie žiadosti p.
Viliama Chovanca, Bodiná 174 a Mgr. Anny Šaradínovej, Prečín 365 na tvare miesta.
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ - Správu audítora predložila ekonómka OcÚ Bodiná p. Jana Kováčiková. Audit bol vykonaný
v 35., 38. a 39. týždni roka 2017 audítorskou spoločnosťou A P X, k.s., Považská Bystrica, zodpovedný
audítor Ing. Mária Vaňková. Boli preverované výkazy účtovnej závierky, ich vzájomné väzby a postupy
pri otváraní a uzatváraní účtovných kníh, dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, zásoby, pohľadávky
a záväzky, inventarizácia majetku a záväzkov, dodávateľské a odberateľské faktúry, nájomné zmluvy,
poskytnuté dotácie, bankové úvery a iné úvery, pokladničné, bankové a všeobecné doklady, osobné
náklady a rozpočtové hospodárenie obce. Audítorka zhodnotila výsledok auditu s tým, že neboli
zistené nedostatky, ktoré by mali vplyv na výsledok hospodárenia, účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Bodiná k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítor konštatuje,
že obec Bodiná konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Poslanci OZ správu audítora vzali na vedomie.

Bod 4/ - Ekonómka obce predniesla návrh na úpravu rozpočtu k 31.12.2017 v príjmovej i výdavkovej
časti. Rozpočet bude upravený tak, ako budú v skutočnosti naplnené položky k 31.12.2017 a
rozpočet bude vyrovnaný.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 5/ - Návrh hospodárenia obce Bodiná na rok 2018 predniesla p. Jana Kováčiková s tým, že
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. Výnimkou
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 odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI:0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 6/ - Starostka obce predložila žiadosť Telovýchovnej jednoty Horec Bodiná o finančnú podporu
pre futbalový klub na rok 2018. Po krátkej diskusii poslanci OZ žiadosť o dotáciu vo výške 1 000,00 €
odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 7/ - Starostka obce p. Marcela Filová informovala poslancov OZ o poskytnutí dotácie
z Ministerstva vnútra SR Bratislava z oblasti prevencie kriminality na kamerový systém vo výške
4700,00 €, spoluúčasť obce bude 1 175,00 €.
Ďalej informovala poslancov OZ o údržbe verejného osvetlenia. V roku 2017 na rozšírenie verejného
osvetlenia a opravy boli z rozpočtu obce náklady doteraz vo výške 4232,00 €.
Starostka obce podala informáciu o jednaní s firmou KATES ohľadne doplnenia staníc v HD vysielaní.
HD vysielanie si vyžaduje inštaláciu zariadení , ktoré podľa dodacieho listu vyčíslila firma na 3 821,89
eur. Nakoľko obec nemá záujem, aby tieto náklady znášali občania, tieto uhradí z rozpočtu obce.
Úhrada bude záležať od naplnenia rozpočtu k 31.12.2017. V prípade kladného zostatku bude faktúra
uhradená ešte v roku 2017, v opačnom prípade bude zaradená do rozpočtu roku 2018.
Poslanci OZ návrh starostky odsúhlasili.
p. Jana Kováčiková predniesla návrh na prípravu inventarizácie k 31.12.2017. Z evidencie majetku za
stredisko obecný úrad bude vyradený drobný majetok v hodnote 377,95 € , veľkorozmerové
kontajnery 2 ks v hodnote 1075,48 €, za stredisko kultúrny dom bude vyradený drobný majetok
v hodnote 62,24 €. Poslanci OZ odsúhlasili vyradenie nefunkčného majetku k 31.12.2017
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA :0
Bod 6/ - Diskusia
p. Stanislav Kľúčik požiadal o informáciu ohľadne zberu elektro odpadu a taktiež navrhol vybudovanie
stojísk pre zber komunálneho a separovaného odpadu.

p. Marián Kľúčik požiadal informáciu o rekonštrukcii kultúrneho domu. Starostka informovala
poslancov OZ o podaní novej žiadosti v rámci výzvy Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
a taktiež novú žiadosť na modernizáciu športoviska v obci Bodiná, na ktoré už prebehlo verejné
obstaranie, kde zhotoviteľom bude p. Stanislav Zúbek – Považská Bystrica.

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

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: p. Peter Milo
p. Stanislav Kľúčik

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 4/2017
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 13. decembra 2017

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2016

II.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 3/2017 bolo splnené.

III.

Schvaľuje :
a/ Úpravu rozpočtu k 31.12.2017
b/ Rozpočtové provizórium hospodárenia Obce Bodiná na rok 2018
c/ Dotáciu pre TJ HOREC Bodiná vo výške 1000,00 €
d/ Vyradenie drobného majetku z inventáru obce vo výške 1 515,67 €

Marcela Filová
starostka obce

