ZÁPISNICA

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 03.12.2018
v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda
miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
11. Určenie platu starostu obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Rokovanie:
K bodu 1.
Ustanovujúce zasadnutie 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 6 poslanci obecného zastupiteľstva, preto
je zasadnutie uznášania schopné.
K bodu 2.
Za overovateľov zápisnice ustanovila Mgr. Miroslava Brveníka a p. Petra Mila. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka OcÚ p. Jana Kováčiková.

K bodu 3.
Po tomto požiadala predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Máriu Boškovú, aby oboznámila
prítomných s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného
zastupiteľstva. Z počtu jedného kandidáta na funkciu starostu obce bola zvolená p. Marcela Filová
s počtom hlasov 164 ako nezávislá kandidátka.
Z počtu 6 navrhovaných kandidátov na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva bolo zvolených 5
poslancov: Mgr. Miroslav Brveník s počtom hlasov 148, Peter Milo s počtom hlasov 147, Bc. Adriana
Bošková s počtom hlasov 110, Bc. Lucia Prašnická s počtom hlasov 103 a p. Anton Pivarči s počtom
hlasov 81.
K bodu 4.
V tomto bode bolo zloženie sľubu novozvolenej starostky obce do rúk predsedu miestnej volebnej
komisie v Bodinej Ing. Márii Boškovej, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvolenou starostkou obce p. Marcelou Filovou.
K bodu 5.
Do rúk novozvolenej starostky obce p. Marcely Filovej zložili sľub poslanci obecného zastupiteľstva
Mgr. Miroslav Brveník, Peter Milo, Bc. Adriana Bošková, Bc. Lucia Prašnická a Anton Pivarči.
K bodu 6.
Novozvolená starostka obce poďakovala za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Prisľúbila, že
vyvinie všetko úsilie pre splnenie plánovaných úloh počas celého volebného obdobia. Zároveň
poďakovala predchádzajúcim poslancom obecného zastupiteľstva za ich doteraz odvedenú prácu.
K bodu 7.
Starostka obce p. Marcela Filová predložila program rokovania ustanovujúceho zasadnutia. Poslanci
OZ odsúhlasili program, ktorým sa bude ďalej uberať OZ.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
K bodu 8.
Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva bol poverený Mgr. Miroslav Brveník.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
K bodu 9.
Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku obce v jej
dlhodobej neprítomnosti bol poverený Mgr. Miroslav Brveník.
K bodu 10.
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Starostka obce podala návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov a členov inventarizačnej
a finančno - sociálnej komisie, komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
a kultúrno - športovej komisie.

Za predsedu inventarizačnej a finančno-sociálnej komisie bol zvolený Mgr. Miroslav Brveník
HLASOVANIE : ZA: 4 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1 .
Členovia: Bc. Adriana Bošková, Bc. Lucia Prašnická
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Za predsedu komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
bol zvolený : Anton Pivarči
HLASOVANIE: ZA: 4 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1 .
Členovia: Peter Milo, Bc. Lucia Prašnická
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: .
Za predsedu komisie kultúrno – športovej bol zvolený p. Peter Milo
HLASOVANIE : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Členovia: Mgr. Miroslav Brveník, Bc. Adriana Bošková
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
K bodu 11.
Ekonómka obce predložila dôvodovú správu k návrhu platu starostky Obce Bodiná podľa §3 ods.1
zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 574,00 € s účinnosťou od 03.12.2018. Poslanci obecného
zastupiteľstva plat starostky obce odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
K bodu 12. Rôzne
Bod 3/ - Správu audítora predložila ekonómka OcÚ Bodiná p. Jana Kováčiková. Audit bol vykonaný
v 42. až 44. týždni roka 2018 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 31.12.2017 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.
Ekonómka obce predniesla návrh na úpravu rozpočtu k 31.12.2018 v príjmovej i výdavkovej časti.
Rozpočet bude upravený tak, ako budú v skutočnosti naplnené položky k 31.12.2018 a rozpočet bude
vyrovnaný.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Návrh hospodárenia obce Bodiná na rok 2019 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
Starostka obce predložila žiadosť Telovýchovnej jednoty Horec Bodiná o finančnú podporu pre
futbalový klub na rok 2019. Po krátkej diskusii poslanci OZ žiadosť o dotáciu vo výške 1 500,00 €
odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Starostka obce predložila indikatívne ponuky financovania úveru z dvoch komerčných bank na
prefinancovanie NFP vo výške 94 787,42 € na rekonštrukciu KD. Ponuku predložili dve banky
UniCredit Bank s úrokovou sadzbou 1,70 % a poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 500,00 €
Prima banka Slovensko s úrokovou sadzbou 1,0 % a poplatkom za poskytnutie úveru vo výške
237,00 €. Poslanci OZ odsúhlasili ponuku úveru z Prima banka Slovensko, nakoľko je finančne
najvýhodnejšia
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková podala správu z vykonaných kontrol v roku 2018 a to:
Správu z finančnej kontroly, pokladnične doklady, pokladničná kniha – príjmové a výdavkové doklady,
dotácie z rozpočtu obce, čerpanie sociálneho fondu a zároveň konštatovala, že nedošlo k porušeniu
právnych predpisov. Poslanci OZ vzali na vedomie.

K bodu 13. Diskusia
Mgr. Miroslav Brveník požiadal o prehodnotenie verejného osvetlenia s tým, aby sa nesvietilo celú
noc. Po krátkej diskusii poslanci OZ nesúhlasia, aby verejné osvetlenie sa vypínalo v noci, nakoľko
v obci žije väčší počet starších občanov.
Zároveň požiadal, aby boli uskutočňované verejné zhromaždenia občanov Obce Bodiná v kultúrnom
dome.
K bodu 14.
Nakoľko nebolo viacej pripomienok a návrhov, starostka obce p. Marcela Filová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Mgr. Miroslav Brveník
p. Peter Milo
Marcela Filová, v.r.
starostka obce

UZNESENIE č. 4/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 03.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej:
A. Berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Vystúpenie novozvoleného starostu
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2017
Správu hlavného kontrolora o vykonaných kontrolách za rok 2018

B. Konštatuje, že
1. Novozvolená starostka obce p. Marcela Filová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Bc. Adriana Bošková, Mgr. Miroslav Brveník, Bc. Lucia Prašnická, Peter Milo,
Anton Pivarči.
C. Poveruje
1. Poslanca Mgr. Miroslava Brveníka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, odst. 5
tretia veta a odst.6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
2. Poslanca Mgr. Miroslav Brveník zástupcom starostu obce
D. Zriaďuje
1. Komisiu inventarizačnú a finančno-sociálnu
2. Komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
3. Komisiu kultúrno-športovú
E. Volí
1. Predsedu komisie inventarizačnej a finančno-sociálnej Mgr. Miroslav Brveník
Členov: Bc. Adriana Bošková, Bc. Lucia Prašnická
2. Predsedu komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Anton Pivarči
Členovia: p. Peter Milo, Bc. Lucia Prašnická
3. Predsedu komisie kultúrno-športovej p. Peter Milo
Členovia: Mgr. Miroslav Brveník, Bc. Adriana Bošková

F.

Schvaľuje
a/ Úpravu rozpočtu k 31.12.2018
b/ Rozpočtové provizórium hospodárenia Obce Bodiná na rok 2019
c/ Dotáciu pre TJ HOREC Bodiná vo výške 1500,00 €
d/ Prijatie úveru z Prima banka Slovensko vo výške 94 787,42 € na rekonštrukciu KD

G. Určuje
1. Plat starostu obce vo výške 1 574.00 €

Marcela Filová
starostka obce

