ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 16.08.2018 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
_________________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva
4/ Úprava rozpočtu Obce Bodiná k 31.08.2018
5/ Členský príspevok Združenie obcí Strážovské vrchy Domaniža
6/ Rôzne
7/ 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 Ing. Petra Dúbravka a p. Mariána Kľúčika. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia č. 2/2018 bod III. a IV. zo dňa 18.06.2018 - úloha bola splnená.
Poslanci OZ konštatujú , že uznesenie č. 2/2018 bod III. a IV. je splnené.
Bod 3/ - Ekonómka obce požiadala poslancov OZ podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov pre voľby poslancov o určenie počtu poslancov a o utvorenie volebného
obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018. Poslanci OZ
určili , že Obecné zastupiteľstvo v Bodinej bude mať päť poslancov a bude vytvorený jeden volebný
obvod.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 4/ - Ekonómka obce predniesla návrh na úpravu rozpočtu k 31.08.2018 vo výdavkovej časti.
Rozpočet bude upravený v bežných výdavkoch o sumu 1 300,00 € na údržbu verejného osvetlenia a v
kapitálových výdavkoch presunom medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami. Výška rozpočtu
1 246 482,00 € bude nezmenená, rozpočet bude vyrovnaný.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 5/ - Starostka obce Bodiná predložila oznámenie o výške členského príspevku na rok 2018
Združeniu obci Strážovské vrchy Domaniža vo výške 147,00 €. Poslanci členský príspevok schválili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI : 0

Bod 6/ - Rôzne
Marcela Filová, starostka obce predniesla prítomným poslancom Návrh plánu práce kontrolnej
činnosti na II. polrok 2018. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok je zameraný na kontrolu zákonnosti
a aktuálnosti platných vnútorných noriem, smerníc a usmernení, finančnú kontrolu, kontrolu
vybavovania petícií a sťažností, kontrolu plnenia uznesení, prípadne kontroly vykonané na základe
podnetov OZ. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 prítomní poslanci schválili.
HLASOVANIE : ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Starostka obce predniesla prítomným poslancom v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami
požiadavku na určenie úväzku starostu na najbližšie volebné obdobie. Poslanci schválili plný úväzok
starostu obce pre budúce volebné obdobie 2018 – 2022.
HLASOVANIE : ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Starostka obce informovala poslancov OZ o podaní žiadosti na TSK Trenčín na základe podnetu od
občanov obce na pridanie autobusového spoja pre žiakov o 12.45 hodine. Zástupcovia TSK navrhli
prispievanie Obcou Bodiná na premávanie nového autobusového spoja z rozpočtu obce po uzatvorení
zmluvy s dopravcom. Výška ročných nákladov zo strany obce by predstavovala cca 12 000,00 €. Poslanci
OZ uvedený návrh zamietli.
HLASOVANIE: ZA: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 , PROTI: 5 poslanci
Bod 7/ Diskusia
Ing. Peter Dúbravka – upozornil na poškodenie lavičiek na futbalovom ihrisku.

Vzhľadom k tomu, že nebolo viac 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. 3/2018
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 16. augusta 2018

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ Uznesenie č. 2/2018 OZ bolo splnené.
b/ Obec Bodiná je členom Združenia obcí Strážovské vrchy
c/ V zmysle Stanov Združenia obcí Strážovské vrchy je rozhodovanie o výške členského
príspevku v kompetencií Valného zhromaždenia Združenia obcí Strážovské vrchy.
d/ Valné zhromaždenie Združenia obcí Strážovské vrchy schválilo na svojom zasadnutí
dňa 19.6.2018 členský príspevok na rok 2018 vo výške 0,30 EUR/ obyvateľa (stav
obyvateľov k 31.12.2017). Tento sú členovia združenia povinní uhradiť do 31.08.2018
na účet združenia.

II.

Schvaľuje :
a/ Úprava rozpočtu k 31.08.2018
b/ Úhradu členského príspevku na rok 2018 vo výške 147,00 € Združeniu obcí Strážovské
vrchy Domaniža č. 426, 018 16 Domaniža
c/ Plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 vykonávanej hlavnou kontrolórkou
obce Bodiná

III.

Určuje :
a/ podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Bodinej na volebné
obdobie 2018 – 2022:
1. jeden volebný obvod
2. počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Bodinej na volebné obdobie 2018 – 2022:
5.
b/ podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Bodiná na celé funkčné obdobie rokov
2018 – 2022 na plný úväzok.

Marcela Filová
starostka obce

