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INFORMAČNÉ NOVINY PRE OBYVATEĽOV OBCE BODINÁ

Kompostér
do každej
domácnosti

Prípravy na Fašiangy sa v
Bodinej rozbehli už v piatok
v skorých ranných hodinách a
to zabíjačkou vďaka Milanovi
Lazovému, ktorý aj tento rok
zadarmo poskytol prasiatko zo
svojho chovu. Hoci boli tento
rok Fašiangy v réžii žien, bez
mužskej pomoci by zabíjačku
ťažko zvládli. A výsledkom
skvelej spolupráce boli chutné
výrobky, ktoré sa podávali v
sobotu na fašiangovej zábave.
Tohtoročný fašiangový sprievod sa v Bodinej niesol v duchu
bosoriek. Masky, ktoré si ženy
do sprievodu pripravili, mali
obrovský úspech, zaujali mladých i starších, ktorí chvíľami
ani nevedeli, kto ich zvŕta do
tanca. Ženy na celý deň obetovali
svoju krásu, aby sa zahalili do
kostýmov a masiek a tým ľudí
pobavili. O tom, že za každú
zábavu sú aj chalani, svedčili
aj ich nápadité a vtipné masky.
Večer bola pripravená v kultúrnom dome zábava s hudobnou
skupinou QART, ktorá končila
v skorých ranných hodinách.

Fašiangy v Bodinej

Obec Bodiná bola v rámci projektu z Operačného
programu Životné prostredie
úspešná a získala dotáciu
na kompostéry. Občania v
dotazníku ešte v roku 2017
uviedli, o aké kompostéry
majú záujem. Veľkosť prideleného kompostéra závisí
od plochy parcely, na ktorej
je umiestnený dom. Obec
bude prideľovať kompostéry o veľkosti 400 litrov a
980 litrov. Možnosť získať
kompostér má každý, kto
vlastní v katastri obce Bodiná
nehnuteľnosť slúžiacu na
bývanie alebo na rekreáciu,
je platcom miestneho poplatku za komunálne odpady a
nemá voči obci žiadne dlhy
na miestnych poplatkoch.
Kompostér musí byť po dobu
piatich rokov umiestnený na
adrese, ktorá bude uvedená
v Zmluve o výpožičke kompostéru, ktorá bude s vlastníkom nehnuteľnosti uzavretá
pri odovzdaní kompostéru.
Kompostér bude vypožičaný
na obdobie päť rokov, potom
sa stane majetkom nájomcu.
Presný dátum a čas odovzdávania kompostérov do
domácností bude vyhlásený
v miestnom rozhlase.
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EDITORIAL
Mala som na úrade
návštevu, má so mnou dlhodobo osobný problém,
ale neviem prečo. Slečna
mi prišla vysvetliť, prečo
napísala úbohé verše na
moju adresu. Vraj som ju
urazila. Rázne mi zakázala, aby som o tom čokoľvek
napísala do novín.
Veru som sa aj trochu
preľakla.  Tiež som jej
o mne nezakazovala písať.
O našom rozhovore, ktorý
som ja nenahrávala, sa
rozpísala na sociálnej
sieti, len škoda, že nenapísala aj to, čo ona povedala
mne. Takto to vyzerá, že
len ticho sedela. Verte,
že nie. A že som kritizovala jej výzor? Keby sa
vám niekto provokačne
vysmieval do očí, ani pre
vás by to nebol príjemný
pohľad.
Neviem, čo je to za
nový zvyk, aby ma niekto
osočoval za to, že si rada
robím svoju prácu. Podľa
toho, ako sa vyjadruje,
za posledné štyri roky
nikto v obci okrem nej
nič neurobil. Jedno sa jej
musí uznať, má neskutočnú výdrž, čo sa týka
vypisovania na internete.
Žiaľ, nemám toľko voľného
času, aby som ho trávila
na sociálnej sieti, musím
sa venovať domácnosti,
deťom, manželovi, práci a
vám všetkým. A neprajem
jej, aby raz jej deti čítali
na internete urážky ako
čítajú moje deti na mňa.
Inak, slečna sa mi vyhrážala, že ma Bodianske
novinky, ktoré tlačím
doma na vlastnej tlačiarni, „pochovajú“. Neviem
síce, prečo, ale skôr, ako
sa tak stane, prajem Vám
príjemné čítanie.
Marcela Filová
starostka obce

Vianočné dielničky 2018
Druhú decembrovú nedeľu sa kultúrnym domom šírila vôňa vianočnej kapustnice, posúchov, punču a pečených oblátok. Členky únie žien opäť zorganizovali vianočné dielničky pre
deti i dospelých. Vyrábalo sa, zdobilo sa, počúvali sa príjemné vianočné piesne. Každý, kto
prišiel, mohol si zakúpiť vianočné ozdoby z rúk našich šikovných žien. Podvečer prišiel na
rad kultúrny program, ktorý s našimi detičkami nacvičila Miroslava Kresáňová a vystúpil
aj Bodiansky spevokol. Všetky poslušné deti sa dočkali aj Mikuláša, ktorý mal pre každého
pripravený balíček.

Novoročný výstup na Vysoký vrch
Sedemnásty ročník Novoročného výstupu na Vysoký vrch sa niesol v duchu chladného
a zasneženého počasia. Ani to však neubralo účastníkom na dobrej nálade a terén zdolali
bez akýchkoľvek problémov. Členovia KST Horec Bodiná odovzdali na vrchole každému
účastníkovi magnetku a po šťastlivom zostupe sa všetci turisti zišli v kultúrnom dome, aby
sa občerstvili gulášom z diviny, ktorý navarili Peter Milo, Marián Milo a Peter Dúbravka.

SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY
Aj naša obec sa zapojila do celoslovenského podujatia Slovensko spieva koledy,
ktoré sa konalo 12. decembra 2018 – v jeden
deň, v jednu hodinu. Skupinka pätnástich
spievajúcich prišla v stredu o 18.00 hodine
do kultúrneho domu v Bodinej a spoločne
zaspievali päť vianočných kolied:
 Poďme bratia do Betlehema
 Do hory, do lesa, valasi,
 Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme
Vám
 Tichá noc
 Daj Boh šťastia
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Začali sme s rekonštrukciou kultúrneho domu

Počas prvej etapy rekonštrukcie kultúrneho domu sa
vykonala chemická injektáž proti vode, podrezalo sa
murivo, vysekali sa pôvodné potery na podlahe, urobila
sa hydroizolácia podlahy pomocou asfaltových pásov,
zhotovili sa nové potery a vymurovali sa predsadené steny
pred izoláciou. Strecha už bola na viacerých miestach
značne skorodovaná, preto sa odstránila pôvodná strešná

krytina a namontovala sa nová plechová strešná krytina.
Ďalej sa doplnili ďalšie plastové okná a vymenili sa všetky
vstupné dvere do kultúrneho domu. V týchto dňoch sa
vykonáva montáž tepelnej izolácie stien – zatepletenie
polystyrénom o hrúbke 150 mm, na zateplení bude nová
fasádna omietka. Nakoniec budú osadené nové zvody
dažďových vôd zo strechy.

VEREJNÉ OSVETLENIE
Obecný úrad pokračuje aj
tento rok v opravách rekonštruovaného verejného osvetlenia. Za rok 2018 investoval
do opravy lámp 8 305,11 eur.
Z pôvodných sodíkových
lámp z roku 2015 zostalo 36
kusov. Nových sme nainštalovali 8 kusov, vymenili sme
34 kusov.
Počas rokovania poslancov
obecného zastupiteľstva predložil poslanec Miroslav Brve-

ník požiadavku od občanov,
aby sa verejné osvetlenie na
noc vypínalo. Poslanci obecného zastupiteľstva boli proti,
aby sa v obci osvetlenie na noc
vypínalo z toho dôvodu, že v
obci je veľký počet starších
občanov. Témou svietenia sa
budeme zaoberať na verejnom
zhromaždení, kde budú mať
občania možnosť vyjadriť sa.
Jednou z možností bolo aj
nastavenie stmievania lámp

v nočných hodinách. Firma,
ktorá vykonávala rekonštrukciu verejného osvetlenia, už
služby vstupu cez webový
portál a nastavenie úspornejšieho svietenia neposkytuje.
Úspornejšie svietenie sa v
minulosti dalo percentuálne
nastaviť, ale len na sodíkových svietidlách. Na nových
LED svietidlách, ktoré v
súčasnosti inštalujeme, sa
stmievanie nastaviť nedá.

Výsledky komunálnych volieb 2018 v Obci Bodiná
Volebná účasť: 42,37%
Zvolená starostka:
Marcela Filová, nezávislá kandidátka, 164 hlasov
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Miroslav Brveník, nezávislý kandidát, 148 hlasov
2. Peter Milo, nezávislý kandidát, 147 hlasov
3. Bc. Adriana Bošková, nezávislá kandidátka, 103 hlasov
4. Bc. Lucia Prašnická, nezávislá kandidátka, 101 hlasov
5. Anton Pivarči, SNS, 81 hlasov

Získali sme nový
protipovodňový vozík
Obecný úrad v Bodinej
podal ešte v roku 2017
na Ministerstvo vnútra
SR žiadosť o pridelenie
protipovodňového vozíka. Žiadosť bola schválená a z rúk ministerky
vnútra Denisy Sakovej
si členovia Dobrovoľného hasičského zboru v
Bodinej vozík prevzali
v Trenčíne. Dobrovoľní
hasiči tak majú podľa
zoznamu minimálnej
technickej výbavy k dispozícii motorové kalové
čerpadlo, elektrocentrálu, elektrické ponorné
kalové čerpadlo, prenosné protipovodňové
zábrany, lampu, tlakové
hadice a rôzne náradie.

AKO SME HOSPODÁRILI V ROKU 2018?
Za rok 2018 Obec Bodiná hospodárila s úsporou vo výške 23 265 eur. Financie budú
použité na tvorbu rezervného fondu a budú použité na rozvoj obce.
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Čo rozpútala
jedna výzva
Verejná šikana, ktorú voči
mne rozpútala slečna, začala 16.1.2019, kedy som
ju poprosila, aby zverejnila
na sociálnej sieti Facebook
so stránkou „Obec Bodiná“
oznam, že prosím chalanov,
ktorí navštevujú posilňovňu
v kultúrnom dome, aby prišli
pomôcť poprenášať stroje,
náradie a závažia, nakoľko
sa miestnosť išla rekonštruovať. Oznam nezverejnila a
ja som večer pred termínom
musela zháňať chalanov, aby
posilňovňu vypratali. Ochotne
priši dvaja mládenci, ktorí ani
do posilňovne nechodia. Ako
môže niekto prevádzkovať
stránku pod názvom a erbom
obce, keď na ňu nezverejní oznam pre jej občanov?
Oznam pre chalanov sa jej
asi nezdal dosť dôležitý, no
pre mňa áno, spôsobilo mi to
problémy, ale vyriešila som
ich. Ale zneužívať stránku na
osočovanie mojej osoby, s tým
už problém nemá?
Ešte na februárovom rokovaní poslancov obecného
zastupiteľstva som ich informovala o prevádzkovaní
stránky, ktorí prezentovanie
obce prostredníctvom slečny
odmietajú a s prevádzkovaním
stránky pod menom obce sa
nestotožňujú. Už od februára
vedela, že jej konanie je v rozpore so zákonom. Miesto toho
ale rozpútala voči mojej osobe
agresiu. Keďže podľa hovorcu
Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka je
prevádzkovanie pod profilom
právneho subjektu – Obce
Bodiná a používanie obecného
erbu bez súhlasu štatutára
obce protizákonné, upozornila som ju, aby od takého
konania upustila. Znamená to
zmeniť erb a názov. Nie zrušiť
stránku, ako tvrdí ona. Mne je
jedno akú stránku prevádzkuje
ona a čo si na ňu vypisuje, ale
nemôže prevádzkovať stránku
v rozpore so zákonom. Jej
prvá reakcia bola v zmysle,
aby som si to vyhodila z hlavy,
ale o pár hodín zmenila erb aj
názov stránky.
Oficiálnou stránkou obce
je len webová stránka www.
bodina.eu. Výzva rozpútala
vlnu verejných urážok na moju
adresu.
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Keď na mňa niekto útočí, budem sa brániť
Opäť tá istá slečna, ktorá nie je členkou Únie žien v Bodinej
využila fašiangové polnočné pochovávanie basy na to, aby
prečítala o mne básničku, vraj to mám za to, že som ju urazila.
Teda nie kritika, ani humor, ale pomsta! Len si neviem vysvetliť,
prečo sa tak konalo so súhlasom predsedníčky únie žien. Je to
za to, že obec finančne aj materiálne podporuje aktivity žien a
že im poskytuje bezodplatne priestory a energie na stretávanie?
A výsledkom stretnutí je pamflet, ktorý je verejne prečítaný na
akcii, ktorá sa koná aj za podpory obce? Je to situácia, ktorá v
žiadnej obci nemá obdoby. Jej osobný problém nemá nič spoločné
s ostatnými členkami únie žien, ktoré tým poškodzuje.
V scénke zazneli vety, na ktoré
starostku obce a ekonómku obce
si dovolím reagovať:
z krádeže peňazí za železo zo
„Na úrade bohovo šetria, aj
starých autobusových zastávok.
na tento pohreb – pochovávanie
„Vraj sme sa nepriznali, kde sú
basy – sa všetci poskladáme.“
peniaze za ne“. Obecný úrad
– Veď každý občan prispel na
na základe vážnych lístkov za
Fašiangy...
odvezený železný odpad vystavil
„Že sa v obci na niečo zbiespoločnosti Ľubomír Jágrik –
rame.“ - Pokiaľ viem, tak sme
JUMBO za množstvo 1 780 kg
sa zbierali len na oplotenie cinfaktúru č. 2018000002 na sumu
torína, zbierka bola dobrovoľná a
247,60 eur, ktorá bola pripísaná
zakúpilo sa pletivo, občerstvenie
na účet obce dňa 15.08.2018.
a farby na natieranie.
Obec následne postupovala v
„Vraj už nechodím na zumzmysle Zásad hospodárenia a
bu.“ – Nevedela som, že mám
nakladania s majetkom Obce
povinné hodiny telesnej výchovy
Bodiná a staré autobusové za. Ale teraz vážne. Na jeseň som
stávky vyradila z majetku obce,
bola na chirurgickej ambulancii
čo schválili aj poslanci obecnéa následne na magnetickej rezoho zastupiteľstva. Na základe
nancii, ktorá preukázala nálezy
vážneho obvinenia som slečnu
na ľavom kolene. Tomu, kto
informovala (nevyhrážala som sa
by si chcel popis z rezonancie
jej, ako tvrdí), že som postúpila
preštudovať, pokojne správu
záležitosť advokátovi. Tiež som
poskytnem k nahliadnutiu.
človek, mám svoje práva a tie si
„Potraviny nie sú otvorené
budem hájiť.
v utorok, hoci úradníčka vyKeby človek slečnu nepoznal,
hlasuje rôznych predajcov.“
tak si o nej pomyslí, že v obci
– Ekonómka obce vyhlasuje to,
robí všetko sama. Nikto jej v
o čo ju predávajúci požiada. A
aktivitách nebráni, nikto jej nič
prečo nie sú potraviny otvorené
nerobí a ona víri v obci zlobu
aj v utorok? Treba požiadať o
a nenávisť. Robia aj hasiči,
stanovisko Coop Jednotu, ale
futbalisti, všetky členky únie
pri troche premýšľania sa dá
žien a s ničím problémy nemajú.
domyslieť, že aj predavačka je
Každému som vďačná, každému
len človek a zamestnávateľ musí
ďakujem, všetkých podporujem.
dodržiavať Zákonník práce.
Je v obci viac ľudí, ktorí odvezú,
„Cesta na Šemeľovú je len pre
peších.“ – Ako bola
počas komasácie
naprojektovaná,
tak sa zrealizovala.
„Vraj nikto
nechcel kandidovať a museli ste
si nechať starú
starostku“ – no
žiaľ, mladšia už
nebudem . Kandidovať za starostu
mohol ísť predsa
každý občan nad
25 rokov.
Slečna obvinila

upracú, zoženú, vybavia a nikto
mi to ešte nevyčítal, hoci to robili
naozaj zadarmo. Prečo slečna
narieka, že niečo robí zadarmo?
Veď na tvorivých dielňach sme
si za výrobky, punč či posúchy
zaplatili a finančne prispel aj
obecný úrad. A čo Fašiangy? Tie
stovky eur, ktoré únia žien zarobila, neznamenajú nič? Verím,
že aj účtovníctvo únie žien pod
jej vedením je tak transparentné
ako účtovníctvo Obce Bodiná.
Tiež som si dovolila slečnu upozorniť, že hoci býva v
Bodinej, neplatí poplatok za
komunálny odpad. „Aj iní bývajú v Bodinej a neplatia. Ja
platím v Považskej Bystrici,“
odvetila mi. Nepovedala som
jej, že nebýva v Bodinej, ale že
neplatí za komunálny odpad!
Z jej odpovede je zrejmé, že
problematike nerozumie, preto
sa pokúsim vysvetliť. Poplatok za
komunálny odpad nie je viazaný
na miesto trvalého bydliska, ale
na miesto, kde sa odpad produkuje a odkiaľ ho musí obec odvážať.
Teda ak slečna produkuje odpad
v Bodinej a hádže do popolnice
v Bodinej, mala by za vývoz
komunálneho odpadu aj platiť.
Alebo zaniesť ho tam, kde zaň
platí. Ľudia v Bodinej platia za
množstvo vyprodukovaného odpadu. Prečo by mali na niekoho
doplácať?
Mimochodom, mám zmysel
pre humor a viem sa pobaviť aj
na svoj účet a tiež viem skladať
verše ako ona. Len poznám
hranice slušnosti, čo jej, žiaľ, nič
nehovorí. Mrzí ma, že svojím
správaním a osočovaním na sociálnych sieťach robí hanbu našej
obci a každému jej občanovi.
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Komunálny odpad v našej obci
Obec Bodiná vynaložila na
vývoz komunálneho odpadu a za
jeho uloženie za rok 2018 sumu
10 756,46 eur. Vyviezli sme 82,99
ton odpadu, z toho veľkoobjemový
odpad predstavoval 7,22 tony. Na
počet obyvateľov, ktorí platia za
komunálny odpad (491) predstavujú reálne náklady sumu 21,91
eur na osobu/rok. Do úvahy treba
zobrať aj poplatok za uskladnenie
odpadu na skládku, ktorý sa zo
sumy 5,04 eur od marca 2019 zvyšuje na 12 eur za tonu uloženého
odpadu, čo znamená zvýšenie o
ďalšiu sumu 1,18 eur na osobu
a rok. Výška sadzby sa uloženie
komunálneho odpadu závisí od
úrovne vytriedenia komunálneho
odpadu v percentách, Bodiná dosahuje 16,88%. Podľa nariadenia
vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb
poplatkov za uloženie odpadov
č.330/2018 Z.z. bude sadzba za

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná
Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie
odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia
komunálnych odpadov za rok 2018:
Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA 10,874 ton odpadu.
Obec vyseparovala 3,78 t šatstva
Obec vyseparovala 0,75 t elektroodpadu
Obec vyseparovala 1,45 t papiera
Obec uložila na skládku 82,99 t komunálneho odpadu
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je 16,88%.

rok 2020 ešte o 12 eur vyššia ako v
roku 2019, čo znamená navýšenie
o ďalšie 2 eurá na osobu a rok.
Obec Bodiná za rok 2018 doplácala za vývoz komunálneho odpadu z rozpočtu sumu 981,46 eur.
Podľa Všeobecne záväzného
nariadenia zvyšovanie daní a
poplatkov je možné len k dátumu
k 31.12. príslušného roka a vzhľadom na zvyšovanie poplatku za
uskladnenie a pri zachovaní sadzby

BEZ KOMENTÁRA

na osobu a rok je už teraz zrejmé,
že obec bude za rok 2019 doplácať
z rozpočtu ešte vyššiu sumu ako
za rok 2018. Poslanci obecného
zastupiteľstva sa budú zvyšovaním
poplatku za komunálny odpad
zaoberať koncom tohto roka. Cenu
za uskladnenie odpadu ovplyvňuje
separovaný zber, preto čím viac
budú ľudia v obci separovať, tým
menej budeme platiť za uskladnenie komunálneho odpadu.

Kamerový systém
Obec Bodiná v roku 2018 získala dotáciu vo výške
4 700 eur na vybudovanie kamerového systému a
podieľala sa sumou 1 175 eur z vlastných zdrojov.
V priebehu mesiaca december sme nainštalovali
päť kamier, ktoré snímajú vjazd do obce, budovu
obecného úradu, dom smútku, kultúrny dom a potraviny a výjazd z obce. Do výzvy sa obec zapojila v
rámci programu prevencia kriminality a v prípade
výzvy ďalšej sa o možnosť dobudovať kamery bude
uchádzať opätovne. „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

OZNAM: Obecný úrad v Bodinej
nebude z dôvodu prebiehanej rekonštrukcie kultúrneho domu organizovať
oslavy Dňa matiek, nakoľko sa budú v
rámci druhej etapy vykonávať práce
v interiéri.

PREVAHU MAJÚ CHLAPCI
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Bojové podmienky
v kultúrnom dome
Uznávam, že podmienky v
kultúrnom dome boli počas
Fašiangov „bojové“ ale to
preto, lebo v ňom prebieha
rekonštrukcia. Doslova som
uprosila firmu, ktorá tam robí,
aby ho pripravila a osobne
(dva dni po infúzii) som bola
s Petrom Milom, Petrom Dúbravkom a Mirom Brveníkom
vypratávať „Peklo“. Kultúrny
dom je stavenisko a nemali
by sme sa v ňom zdržiavať.
Nechcela som ale dopustiť,
aby sa Fašiangy nekonali. Ženy
dostali zadarmo prasiatko,
neplatili za elektrinu, za sálu,
plyn som za ne zaplatila zo
svojho, dostali odo mňa štyri
ceny do tomboly, od úradu
darčekový kôš a pomáhala
som aj pri zabíjačke. Ja som
šťastná, že ženy túto náročnú
akciu urobili, veľmi si to vážim
a veľmi im za to ďakujem. Za
to, že varili, upratovali, chystali
a obetovali svoj voľný čas. Ak
niekto považuje moje aktivity
za nedostatočné, mrzí ma to,
ale viac už urobiť nemôžem.
Neviem, prečo mám pocit, že
čím viac robím, tým sú niektorí
ľudia nevďačnejší a zákernejší.

Spomienkové
stretnutie na Bradle
Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín
pripravila pri príležitosti 100-ého
výročia vzniku Československa
– spoločného štátu Čechov a
Slovákov spomienkové stretnutie
na Bradle. Pri Mohyle generála
Milana Rastislava Štefánika sa
20. 10. 2018 stretli stovky dobrovoľných hasičov zo Slovenska,
Moravy aj Česka. Z Bodinej sa
akcie zúčastnil Ľubomír Brveník
a Stanislav Villín.

Nové dopravné značenie

Obecný úrad v Bodinej odovzdal
rodičom detí narodených v roku 2017
peňažný príspevok pri narodení dieťaťa vo
výške 300 eur na dieťa. Spolu so svojimi
rodičmi prišli na obecný úrad aj roční
občania: Šimonko Mrišo, Almírko Remiš,
Magdalénka Oráviková, Leo Majtán a
Tamarka Hozdeková.

Na obecnom úrade v Bodinej sa
uskutočnilo pracovné stretnutie s
dopravným inžinierom z Okresného dopravného inšpektorátu v
Považskej Bystrici Rastislavom
Brezinom, ktorý navrhol z dôvodu
bezpečnosti na miestach napojenia
významnejších miestnych komunikácií na ceste III/1987 osadiť
dopravné značenie. Nie vždy totiž
platí, že priama širšia cesta je aj
hlavná. Alebo že nie vždy, keď
idete rovno, máte prednosť. Obecný
úrad v blízkej dobe osadí zvislé
dopravné značenie na sporných
miestach.
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Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
Podmienky poskytovania dotácií
z rozpočtu Obce Bodiná sú presne
špecifikované vo Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2016. Dotácie
vyčlenené v rozpočte obce sú prideľované jednotlivým právnickým
a fyzickým osobám - podnikateľom
na základe predloženej žiadosti s
uvedením účelu dotácie. Obecné
zastupiteľstvo v rozpočte obce na
príslušný rozpočtový rok rozpočtuje
prostriedky na konkrétnu akciu, úlo-

hu alebo účel použitia prostriedkov.
Dotáciu v zmysle tohto VZN možno
poskytnúť na základe písomnej žiadosti (príloha VZN č.1 - Žiadosť o
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce)
na príslušný rozpočtový rok podanej
na Obecný úrad v Bodinej v termíne
do 31. 12. predchádzajúceho roka.
Subjekty, ktoré príjmu dotáciu, sú
povinné ju zúčtovať po jej použití,
najneskôr však do 15.12. príslušného
roka. Znamená to, že obecnému úra-

du musia predložiť doklady, na aký
účel bola dotácia použitá. Obecný
úrad v Bodinej eviduje na rok 2019
len jednu žiadosť a to od TJ Horec
Bodiná, ktorá podľa VZN požiadala o
dotáciu vo výške 1 500 eur. Poslanci
Obecného zastupiteľstva v Bodinej
dotáciu pre futbalový klub schválili.

Blahoželáme jubilantom

HARMONOGRAM VÝVOZU
separovaného odpadu v roku 2018
MESIAC

PLASTY

SKLO

20. marec

5. marec

APRÍL

17. apríl

-

MÁJ

15. máj

7. máj

JÚN

19. jún

4. jún

JÚL

17. júl

-

21. august

1. august

18. september

-

16. október

1. október

NOVEMBER

20. november

5. november

DECEMBER

19. december

MAREC

AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER

Dňa 18. novembra 2018 sa dožila
krásneho životného jubilea 95 rokov
pani Klemina Mrišová.
Všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku, hlavne veľa úprimnej
lásky, ktorá vždy príjemne na srdci
zohreje, pevné zdravie pre Vás a Vašich blízkych, život plný naplnených
snov a každý deň úsmev žiariaci na
tvári Vám želá celá rodina. K prianiu
sa pripája aj obecný úrad.
Nech tento krásny deň
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Vám len šťastný krok.
Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,
nech Vám dá Pán Boh lásku a šťastie.

Oznam SHR Milan Lazový
SHR Milan Lazový oznamuje
občanom, že šíriace sa informácie
o ukončení jeho činnosti nie sú
pravdivé a zároveň v rámci svojej
podnikateľskej činnosti zvýšil od
1.10.2018 nájom za pôdu na 50 eur
za 10 000 metrov štvorcových.
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