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INFORMAČNÉ NOVINY PRE OBYVATEĽOV OBCE BODINÁ

Vianočnú atmosféru sme
si v Bodinej pripomenuli tvorivými dielničkami. Druhú
adventnú nedeľu členky únie
žien pripravili kapustnicu,
uvarili punč, napiekli posúchy,
oblátky, medovníčky, ktoré

Vianočné tvorivé dielničky
si deti ozdobili. Každý, kto
prišiel, mohol si vlastnoručné
výtvory z rúk našich šikovných

Nákupný zájazd do Poľska
Obecný úrad v Bodinej organizuje dňa 21.
apríla 2018 (sobota) nákupný zájazd do Nového Targu.
Záujemcovia sa môžu nahlásiť v termíne do
13. apríla na tel. č.: 042/43 98 035 alebo 0911
949 475. Cena zájazdu je 8 eur za osobu.

žien zakúpiť. Ako v predvianočný čas, najväčší záujem
bol o medovníčky a oblátky.

Program, ktorý ženy s deťmi
nacvičili, navodil príjemnú
atmosféru Vianoc. A po skončení deti už len vyčkávali na
Mikuláša… Ten veru prišiel s
anjelom aj čertom a každému
porozdával balíčky.

Fašiangy v Bodinej
Na tohtoročnom fašiangovom
sprievode si dali záležať členovia
Dobrovoľného hasičského zboru
v Bodinej, ktorí s prípravami
začali už v piatok ráno a to
klasickou zabíjačkou. Sobotné
ráno prišiel na rad sprievod s
maskami a hudbou no a večer
už do kultúrneho domu prilákala

fašiangujúcich vôňa pečeného
mäska, jaterníc, tlačenky a iných
dobrôt. A samozrejme aj dobrá
nálada, ktorú navodila hudobná
skupina Prúdnica. Pred polnocou si zabávajúci užili tombolu
a po polnoci si aj poplakali pri
pochovávaní basy. Potom už nič
nebránilo dobrej zábave až do
skorých ranných hodín.
Obecný úrad v Bodinej ďakuje
Milanovi Lazovému za darované
prasiatko.

DOPLNOK
k územnému plánu
Obecný úrad v Bodinej
pripravuje doplnok k
Územnému plánu Obce
Bodiná. Vlastníci, ktorí
majú záujem o začlenenie svojej parcely do
územného plánu obce,
aby sa o možnosti informovali na obecnom
úrade.
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EDITORIAL
Rovnako ako vlani aj tento
rok môžem spokojne skonštatovať, že sa nám podarilo za
celý rok ušetriť takmer 16 tisíc
eur, čím sme vytvorili rezervný
fond vo výške 46 280 eur.
Sumu, ktorú môžeme využiť
na rozvoj našej obce.
Obci vlani pri rozvoji
veľmi pomohla rekonštrukcia
poľných ciest. Akcia, ktorá
bola financovaná z fondov Európskej únie. Hoci v médiách
bežia informácie o tom, ako sa
eurofondy málo čerpajú, nie
je v možnostiach samosprávy
čerpanie ovplyvniť. Doba, od
kedy sme o finančný príspevok
požiadali a kedy sme peniaze
skutočne dostali, presiahla
dva a pol roka. V súčasnosti
máme podané dve žiadosti o
nenávratný finančný príspevok. Zostáva nám len veriť,
že lehoty v tomto prípade
budú kratšie.
A tak, ako píšem v jednom
z článkov, že „eurofondy nie
sú zadarmo“ znamená, že tiež
musíme počítať s výdavkami.
Financovanie je nastavené
tak, aby obec najskôr projekt
zaplatila a až potom naň
peniaze dostane. Čím dlhšie
preplatenie zo strany poskytovateľa trvá, tým viac platíme
banke na úrokoch. A keďže ide
o veľké investície, ktoré by
sme bez pomoci fondov z EÚ
nemohli realizovať, musíme na
podmienky pristúpiť. Preto si
dovolím vlaňajšok z pohľadu
hospodárenia hodnotiť veľmi
pozitívne, keďže sme ako jedna
z prvých obcí zvládli tak veľký
projekt.
Viem, že občanov zaujíma
hlavne výsledok a málokto
si uvedomuje nekonečnú
administratívu, ktorú obec
musí podstúpiť. Zároveň
verím, že ľudia chápu, že pre
„eurofondy“ sa s igelitkou
na ministerstvo nechodí. Ja
osobne by som uvítala, keby
sme peniaze dostávali každý
rok a aby čerpanie bolo tak
jednoduché, ako je prezentované v médiách.
Samozrejme, že sa nebudeme spoliehať len na to, čo dostaneme a budeme z vlastného,
hoci skromného rozpočtu, do
rozvoja obce a akcií pre vás
všetkých investovať.
Marcela Filová,
starostka obce
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Do rekonštrukcie ciest investovala
aj obec, eurofondy nie sú „zadarmo“
Obci Bodiná bol od Pôdohospodárskej platobnej agentúry rec, teda pol roka po ukončení
(PPA) na projekt Rekonštrukcia a dobudovanie poľných akcie, bol obci nenávratný ficiest v katastri obce Bodiná schválený nenávratný finančný nančný príspevok pripísaný na
príspevok vo výške 1 063 354,22 eur. Obec však peniaze ne- účet a obratom bol komerčnej
dostala ani v hotovosti, ani na bankový účet. Skôr, ako jej bol banke dlh uhradený.
príspevok vyplatený, musela projekt zafinancovať z vlastných
Za rovnakých podmienok sa
zdrojov. Keďže išlo o vysokú sumu, obec bola nútená vziať si projekty realizovali aj v obci
na prefinancovanie úver v plnej výške z komerčnej banky, Slopná a Podskalie. V žiadnom
schválený poslancami obecného zastupiteľstva.
prípade sa nedá povedať, že
Ešte pred schválením fi- bez zistených nedostatkov.
„eurofondy sú zadarmo“.
Ak by obci neboli zo strany Obec najskôr na investičnú
nančných prostriedkov zo
strany PPA obec financovala PPA finančné prostriedky vy- akciu musí mať vlastné, alebo
projektovú dokumentáciu vo platené, ocitla by sa vo veľkých požičané peniaze a až potom
výške 8 000 eur, ktorá bola zá- problémoch. Po zrealizovaní jej ich poskytovateľ, teda
roveň oprávneným výdavkom prác a následných kontrolách Pôdohospodárska platobná
a sumu 2 280 eur zaplatila za sa však obec takéhoto scenára agentúra vyplatí.
externý manažment z vlast- obávať nemusí. V mesiaci maných zdrojov. Splátka úrokov
z úveru predstavovala sumu 9
959 eur.
Záverečná finančná kontrola zrealizovaných prác a účtovníctva zo strany poskytovateľa
Ministerstvo vnútra SR schválilo Obci Bodiná dotáciu v
(Pôdohospodárskej platobnej
oblasti prevencie kriminality vo výške 4 700 eur. Obec financie
agentúry) sa uskutočnila v mevyužije na vybudovanie kamerového systému. Na projekte sa
bude spolupodieľať spoluúčasťou v sume tisíc eur.
siaci február 2018 so záverom:

Získali sme dotáciu
na kamerový systém

Posedenie pri stromčeku
Aj vlani sa seniori z našej obce zúčastnili posedenia pri jedličke,
ktoré zorganizoval prednosta Okresného úradu v Považskej
Bystrici Jozef Smatana. Pripravený bol kultúrny program
folklórnej skupiny Dúbravček, dychovej hudby Lieskovanka
a seniorom do dobrej nálady zahral a zaspieval Otto Weitter.
Z našej obce si blížiacu atmosféru Vianoc vychutnali Anna a
Emilián Dúbravkovci a Ľudmila a Rudolf Dúbravkovci. Súčasťou slávnostného večera bolo udeľovanie cien osobnostiam,
ktorí prispievajú k rozvoju obce. Z rúk prednostu okresného
úradu si pamätný list, kyticu kvetov a cenu za aktívne pôsobenie
v obci Bodiná odniesla Anna Dúbravková.
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Seniori besedovali s policajtkami
V mesiaci október zorganizoval obecný
úrad v rámci projektu prevencie kriminality v kultúrnom dome besedu s policajnými preventistkami Dankou Adámikovou
a Marianou Kmecovou z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.

Hlavná téma bola: Ako sa nestať obeťou
podvodníkov. Policajtky na názorných
príkladoch uviedli, aké prípady sa v ostatnom čase stali. Zároveň poskytli rady,
ako sa majú v kritických situáciách seniori
zachovať. Taktiež občanov upozornili

na nutnosť nosenia reflexných prvkov
na odevoch a aj na to, že ako chodci na
priechodoch pre chodcov majú povinnosť
presvedčiť sa, či môžu na vozovku vstúpiť.
Policajtky občanom odovzdali reflexné
prvky, kľúčenky a nálepky.

Obec prechod nezničila
V mesiaci september 2017
požiadala vlastníčka pozemku KNC - 873 v časti Dúbrava
o obnovu prechodu cez potok.
Vo svojej žiadosti uviedla, že
počas rekonštrukcie poľných
ciest rozšírením a zvýšením
cesty v úseku existujúceho
a využívaného prechodu na
parcely bol tento prechod zničený, čím bol zmarený prístup
na parcely pre poľnohospodárskej stroje a pre stavebné
mechanizmy. Vlastníčka
pozemku tvrdila, že došlo k
protiprávnemu konaniu zástupcov obce, odvolávajúc sa
na čl. 11 Listiny základných
práv a slobôd Ústavy SR a
Občiansky zákonník.
Vlastníčka pozemku sa už
počas realizácie prác niekoľkokrát obrátila na obecný
úrad a zhotoviteľa, aby potok
sprejazdnili. Keďže ani obec
ani spoločnosť Doprastav nie
je správcom vodného toku,
nemôžu zásahy do vodného
toku vykonávať. Taktiež nie
je povinnosťou obce budovať
cesty občanom na súkromné
pozemky.

Vlastníčka pozemku sa
zúčastnila rokovania poslancov obecného zastupiteľstva,
pričom neuviedla, akou poľ-

nohospodárskou technikou
sa na svoju parcelu dostať
nemohla. Poslanci OZ sa uvedeným podnetom zaoberali a

vykonali na mieste kontrolu
pričom skonštatovali, že
prechod cez potok (brod) z
poľnej cesty KNC – 2054 na
KNC – 2145 bol zachovaný
a zároveň je prejazdný poľnohospodárskou technikou
– obecným traktorom.
Obec Bodiná sa ohradzuje
voči tvrdeniu, že dochádza
k protiprávnemu konaniu
zástupcov obce, ktoré vážne poškodzuje dobré meno
poslancov obecného zastupiteľstva a starostky obce.

Vlani sme
opäť ušetrili
Za rok 2017 Obec
Bodiná hospodárila
opäť s úsporu a to
vo výške 15 955 eur.
Celkový kumulovaný
prebytok, teda plus
suma úspor z rokov
predchádzajúcich,
dosiahla výšku 46
280 eur. Prebytok
bol použitý na tvorbu
rezervného fondu a
bude použitý na rozvoj obce.
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Novoročný výstup 2018
Prvého januára 2018 členovia KST Horec Bodiná v spolupráci s Obecným úradom v Bodinej zorganizovali už 16. ročník Novoročného výstupu na Vysoký vrch. Pre všetkých, ktorým sa nelenilo a
poctivo kopec zdolali, čakala od turistov na vrchole odmena – odznak. A po úspešnom zostupe bol
od obecného úradu pre všetkých v kultúrnom dome pripravený guláš, ktorý navarili Stanislav Villín,
Ľubomír Brveník, Peter Milo, Marián Milo a Marián Kľúčik.

AKO JE TO S DOTÁCIOU
na hasičskú zbrojnicu?
V roku 2017 podala obec
Bodiná žiadosť o dotáciu
na výstavbu novej hasičskej zbrojnice, ktorú každý
rok poskytuje ministerstvo
vnútra vo výške maximálne
35 000 eur. Prípadne mohla
obec požiadať o rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice. Obec Bodiná nie je v

tomto prípade oprávneným
žiadateľom, čo znamená, že
nemôže o dotáciu požiadať,
nakoľko nevlastní BUDOVU POŽIARNEJ ZBROJNICE. Podmienkou je, aby
sa uvedená nehnuteľnosť
na liste vlastníctva obce
nachádzala. To, že sme si
zvykli časť budovy obecné-

Rozšírili sme televíznu ponuku
Obecný úrad v Bodinej investoval do rozšírenia televízneho HD vysielania. Zakúpil
kompaktnú stanicu na príjem televízneho signálu, zosilňovač a moduly. Občania tak môžu
sledovať približne štyri desiatky televíznych
programov. Obecný úrad zaplatil za doplnenie
hlavnej TV stanice 3 821,89 eur.

ho úradu nazývať „požiarna
zbrojnica“ neznamená, že
to aj skutočná požiarna
zbrojnica je. Obec Bodiná
nemôže preto žiadať dotáciu
na rekonštrukciu niečoho,
čo v skutočnosti neexistuje.
A výstavba novej hasičskej
zbrojnice? Obec nedisponuje vhodným pozemkom,
na ktorom by mohla začať s
výstavbou. Poskytnutá dotácia pokrýva len veľmi malú
časť nákladov na výstavbu,
zvyšok musí dofinancovať
obec. Pre informáciu projekt na výstavbu hasičskej
zbrojnice v obci Udiča je
rozpočtovaný na sumu 200
000 eur. To je takmer ako
dva ročné rozpočty obce
Bodiná.

Verejné osvetlenie
už nie je v záruke
Počas minulého roka
investovala obec do rekonštrukcie verejného
osvetlenia sumu 4 230,60
eur. Doplnili sme päť
nových lámp a vymenili
19 žiaroviek. Záruka na
lampy skončila 25. februára 2017, z toho dôvodu sa
už reklamácia na kvalitu
nevzťahuje. V niektorých
prípadoch stačilo vymeniť
žiarovky, v troch prípadoch z dôvodu chybného
predradníka bolo treba
vymeniť celé svietilo. V
tomto roku k mesiacu marec obecný úrad opravil už
desať nefunkčných lámp.
Obec vykonáva pravidelnú kontrolu verejného
osvetlenia. Keďže financovanie opravy je finančne
náročné (materiál, práca,
plošina), obec bude opravy
vykonávať v intervaloch,
ktoré budú závisieť od
počtu nesvietiacich lámp.
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Obecný úrad zakúpil dva smetné koše
a umiestnil ich k budove obecného úradu
(požiarnej zbrojnici) a
domu smútku.

ZASE SME SA ROZRÁSTLI
Obecný úrad v Bodinej aj minulý rok odovzdal rodičom detičiek narodených v roku 2016 peňažný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 332 eur
na dieťa. Obec sa nám tak rozrástla o tri ratolesti: Miloška Smataníka, Paťka
Dúbravku a Lesiu Síkorovú. Rodičom a ich prírastkom želáme veľa zdravia.

Vianočné balíčky

Zumba v Bodinej
Pondelkové a piatkové
večery trávia naše ženy
od januára v kultúrnom dome – očarila ich

zumba. Pod vedením
šikovnej trénerky Táničky Bielovej doprajú
svojmu telu pohyb pri

rytme zumba hitov. Tancovanie dáva poriadne
zabrať nielen mladším,
ale aj starším, ale vždy
odchádzajú spokojné,
že niečo pre svoje telo
urobili .

Obecný úrad v Bodinej
aj v roku 2017 pripravil
pre seniorov nad 70 rokov
vianočné balíčky. Keďže
o kultúrne posedenia pri
príležitosti mesiaca úcty
k starším je z roka na
rok menší záujem, vlani
posedenie neorganizoval
a peniaze tak investoval
oproti predchádzajúcim
rokom do hodnotnejších
balíčkov.
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Blahoželáme jubilantom

Dnes, keď Vám celý svet prináša kvety,
keď v srdciach hnevu niet,
keď v očiach detí vidíte len šťastný svit
po rokoch znova, radosť chcú znásobiť
aj naše slová:
Všetko dobré priať sme chceli,
nech Vás láska povznáša,
nech ste stále jarí, bdelí, aj keď vek sa ohláša.

Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova,
dnes k Vášmu sviatku ťažko hľadať slová.
Sme s Vami všetci, čo Vás máme radi,
na zdravie pripime, nech ste večne mladý!
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Vitajte medzi nami
8. 11. 2017 Leo MAJTÁN
21. 12. 2017 Tamarka HOZDEKOVÁ

OPUSTILI NÁS
Dotĺklo srdce drahej mamičky,
odišlo na večnosť spať.
Maminka zlatá, zostaneš s nami
vo večných spomienkach.

Dňa 10. decembra sa dožil krásneho
životného jubilea 85 rokov
pán Mikuláš Mrišo.
V mene obecného úradu Vám prajeme
veľa zdravia, Božieho požehnania a veľa
lásky od najbližších.

Dňa 17. decembra sa dožila krásneho
životného jubilea 90 rokov
pani Pavlína Mrišová.
K prianiu všetkého najlepšieho sa pripája
obecný úrad.

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,
všetci dnes na Vás myslíme vrúcne.
Chceme Vám popriať radosť a šťastie
do mnohých ďalších rokov,
chceme Vám popriať zdravie a radosť
a čas - nech ide krokom.

Dobré sú ruže, tŕne sú zlé.
Záhradou života každý z nás ide.
Varujte sa rán, čo sa dlho hoja,
milujte ľudí, čo za to stoja.
Buďte šťastný, robte to čo chcete.
Žite tak, nech nikdy neľutujete.

Dňa 27. decembra oslávila krásne životné
jubileum 80 rokov
pani Štefánia Hozdeková.
Všetko najlepšie k Vášmu sviatku, hlavne
veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne
na srdci zohreje, pevné zdravie, život plný
naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci
na tvári Vám želá obecný úrad.

Dňa 2. augusta oslávil krásne životné
jubileum 85 rokov
pán Gustáv Boško.
Veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania
Vám prajeme aj v mene obecného úradu.

HARMONOGRAM VÝVOZU
separovaného odpadu v roku 2018
MESIAC

PLASTY

SKLO

APRÍL

18. apríl

-

MÁJ

16. máj

7. máj

JÚN

20. jún

-

JÚL

18. júl

-

15. august

7. august

19. september

-

17. október

-

NOVEMBER

21. november

5. november

DECEMBER

20. december

-

AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER

3. 11. 2017 Ružena Kuricová
10. 11. 2017 Daniela Zaťková

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad v Bodinej upozorňuje
občanov, aby neparkovali na verejnej
zeleni a taktiež aby parkovaním neničili
krajnice ciest.
lll
Obecný úrad v Bodinej opätovne žiada
občanov, aby neznečisťovali miestne komunikácie a po zjazde z poľnej cesty aby
sa obzreli za seba v akom stave miestnu
komunikáciu zanechávajú a po sebe ju
očistili.
lll
Obecný úrad žiada majiteľov psov,
aby ich nenechávali voľne pobehovať
po obci.
lll
Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, že presný termín platenia daní z
nehnuteľností, za komunálny odpad a psa
bude zverejnený na webovej stránke obce
a vyhlásený v miestnom rozhlase. Zároveň
upozorňuje občanov na povinnosť podania
daňového priznania za lesné pozemky,
ktoré prešli do osobného vlastníctva ešte
v roku 2015. Obec eviduje takmer štvrtinu
nepriznaných pozemkov. Mená vlastníkov sú dostupné na portáli www.katasterportal.sk, ale vzhľadom k veľkému počtu
listov vlastníctva nie je v možnostiach
obce ich oslovovať všetkých. Vlastníci
lesných pozemkov doteraz nepriznali
viac ako 1 milión metrov štvorcových
lesných pozemkov.
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