ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 04.02.2019 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Hospodárenie obce Bodiná za rok 2018.
3/ Inventarizácia majetku k 31.12.2018
4/ Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018
5/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
6/ Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
7/ Zámer prenájmu nehnuteľnosti v Obci Bodiná – budova bývalej základnej školy
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. Požiadala poslancov obecného
zastupiteľstva o doplnenie programu o bod - Hospodárenie Obce Bodiná za rok 2018.
Zúčastnili sa piati poslanci obecného zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovila Bc. Adrianu Boškovú a Bc. Luciu Prašnickú . Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Poslanci odsúhlasili návrh o doplnenie bodu programu .
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 2/ - Ekonómka OcÚ Bodiná predložila výsledky hospodárenia Obce Bodiná za rok 2018. Prítomných
oboznámila o celkovom plnení príjmovej časti vo výške 1 223 417,56 € čo je 97,75 % a výdavkovej časti
vo výške 1 203 788,76 € čo predstavuje 96,19 % podľa jednotlivých oddielov a paragrafov. Zostatok
finančných prostriedkov k 31.12.2018 vo výške 47 593,35 EUR . Hospodárenie Obce Bodiná za rok
2018 bol schválený bez výhrad .
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 3/ - p. Jana Kováčiková predložila výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2018. Inventarizácia bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve a dospela
k uzáveru, že majetok a záväzky zo zostáv k dátumu 31.12.2018 súhlasia so skutkovým stavom. Majetok
obce je vo výške 1 573 595,24 €. Poslanci OZ inventarizáciu majetku obce odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 4/ - Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností
za rok 2018. V roku 2018 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 2018. 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 5/ - Ing. Anna Hoštáková, hlavná kontrolórka obce Bodiná predložila Plán práce kontrolnej činnosti
na I. polrok 2019. Poslanci plán práce odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 6/ - Starostka obce predložila návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Bodinej. Poslanci po krátkej diskusií prijali Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Bodinej s tým, že odmena poslanca bude vo výške 25,00 € za jedno zastupiteľstvo, ktorého sa
zúčastní.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 7/ - Starostka obce predložila Zámer prenájmu nehnuteľnosti v Obci Bodiná – budova bývalej
základnej školy, nakoľko firma Kivos ml.,s.r.o. Bodiná 166, ukončila zmluvu. Poslanci OZ Zámer
prenájmu nehnuteľnosti odsúhlasili s tým, že výška prenájmu bude 300,00 € mesačne.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 8/ - Rôzne
-

Starostka obce p. Marcela Filová požiadala poslancov obecného zastupiteľstva o doplnenie
Štatútu obce Bodiná o bod používania obecného erbu. Poslanci OZ schválili doplnenia bodu

HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
-

Starostka obce informovala poslancov OZ o skutočných nákladoch na vývoz komunálneho
odpadu za osobu a rok, ktorý po vyplnení evidenčných listov odpadu za rok 2018 vychádza
22 eur na osobu a rok. Od marca 2019 sa zvyšuje cena za uskladnenie komunálneho odpadu
na skládke z 5 eur na 12 eur za tonu uskladneného komunálneho odpadu, čo znamená ďalšie
navýšenie o sumu 1,20 eur na osobu a rok. Celkovo tak vzrastú v roku 2019 skutočné náklady
na vývoz a uskladnenie KO o približne 3,20 eur na osobu a rok.

-

Starostka obce predložila žiadosť p. Vladimíra Brveníka, Bodiná 50 o odkúpenie obecného
pozemku – časť cesty na vybudovanie premostenia k svojmu pozemku KNC 1069. Poslanci
žiadosť o odpredaj neodsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 0, PROTI: 5, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Starostka obce navrhla uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

-

P. Marcela Filová, starostka obce informovala poslancov OZ o údržbe zrekonštruovaného
verejného osvetlenia, kde náklady boli vo výške 8 304,000 € a o nedoplatku za elektrickú
energiu vo výške 1 937,00 €, ktorá bola spôsobená svietením verejného osvetlenia celú noc.
Poslanci OZ po krátkej diskusií sa uzhodli, že predmetnú vec svietenia celú noc, ponechajú na
verejné zhromaždenia občanov, ktorí tiež môžu zaujať stanovisko k svieteniu počas celej noci.

-

Ekonómka obce predložila dôvodovú správu k návrhu poslancov na zvýšenie platu starostky
Obce Bodiná podľa §4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o 15 % z platu podľa § 3 ods. 1 zákona
253/1994 o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí vo výške 237,00 €
s účinnosťou od 01.01.2019. Poslanci obecného zastupiteľstva zvýšenie platu o 15 %
odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

-

Bod/9 – Diskusia
-

P. Anton Pivarči navrhol doplniť dopravné značenie na miestne komunikácie.

Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.
Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Bc. Adriana Bošková
Bc. Lucia Prašnická

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 1/2019
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 4. februára 2019

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Správu o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2018
b/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

II.

Schvaľuje :
a/ Doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva o bod Hospodárenie obce za
rok 2018
b/ Celoročné hospodárenie obce – za rok 2018 bez výhrad
c/ Inventarizáciu majetku za rok 2018
d/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Bodiná
e/ Zámer prenájmu nehnuteľnosti v Obci Bodiná – bývalá základná škola
f/ Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 hlavnej kontrolórky obce Bodiná
g/ Doplnenie Štatútu obce o používanie obecného erbu
h/ Návrh Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena pre p. Vladimíra
Brveníka, Bodiná č. 50 k vybudovaniu premostenia k pozemku KNC 1069
i/ Zvýšenie platu starostky obce o 15% k 1.1.2019

III.

Odporúča :
a/ Starostke obce zabezpečiť dopravné značenie na miestnych komunikáciách
Termín: nasledujúce zasadnutie

Marcela Filová
starostka obce

