ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 22.07.2019 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
_________________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Úprava rozpočtu Obce Bodiná k 30.06.2019
4/ Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2018
5/ Indikatívna ponuka financovania NFP na projekt Modernizácia športoviska v obci
Bodiná
6/ Harmonogram výziev MAS – Program rozvoja vidieka
7/ Schválenie darovacej zmluvy
8/ Rôzne
9/ Diskusia
10/ 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 štyria poslanci obecného
zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Bod 2/ -Za overovateľov zápisnice ustanovila Mgr. Miroslava Brveníka a p. Antona Pivarčiho. Písaním
zápisnice bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 3/ - Ekonómka obce predniesla návrh na úpravu rozpočtu k 30.06.2019 vo výdavkovej časti.
Rozpočet bude upravený v bežných výdavkoch o sumu 151 € na výdavky volieb a v bežných príjmoch
a výdavkoch presunom medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami a zdrojmi. Výška rozpočtu
384 177,00 € bude nezmenená, rozpočet bude vyrovnaný.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 4/ - Ekonómka obce predniesla Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Bodiná za rok 2018. Poslanci obecného zastupiteľstva správu o plnení úloh KPSS vzali na vedomie.
Bod 5/ - Starostka obce predložila indikatívne ponuky na prefinancovanie nenávratného finančného
príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 149 121 € na projekt Modernizácia
športoviska. Indikatívnu ponuku zaslala Unicredit Bank s úrokovou sadzbou 2.50 % p.a. a poplatok za
poskytnutie úveru 0,50 %, splatný jednorázovo pri podpise úverovej zmluvy a Prima banka Slovensko
s úrokovou sadzbou 1.00 % p.a. a poplatok za poskytnutie úveru vo výške 0,25 % z objemu schváleného

úveru, min. 200,00 €, splatný jednorázovo. Poslanci OZ po krátkej diskusii rozhodli prijať úver na
prefinancovanie Projektu modernizácia športoviska z Prima banka Slovensko, a.s.
HLASOVANIE: ZA: 3 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 1 poslanec
Bod 6/ - Starostka obce predložila poslancom OZ Harmonogram výziev z Programu rozvoja vidieka.
Poslanci OZ navrhli vybudovanie amfiteátra – oddychovej zóny v parku pri Obecnom úrade v Bodinej.
HLASOVANIE: ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 7/ - Starostka obce predložila darovaciu zmluvu na pozemok KNC 1843/3 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 75 m2, uzatvorenú medzi darujúcimi: Čerňanská Ľudmila, Bodiná 1, Milo Peter
Bodiná 119, obdarovaný: Obec Bodiná. Pozemok, ktorý sa darovacou zmluvou prevádza na Obec
Bodiná, bude slúžiť na rozšírenie a vybudovanie miestnej komunikácie spolu s pozemkom KNC 2044.
Poslanci OZ darovaciu zmluvu schválili.
HLASOVANIE: ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Bod 8/ - Rôzne
Marcela Filová, starostka obce, predniesla prítomným poslancom Návrh plánu práce kontrolnej
činnosti na II. polrok 2019. 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 2019 prítomní poslanci schválili.
HLASOVANIE : ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Starostka obce informovala poslancov OZ o zániku výkonu funkcie súčasného hlavného kontrolóra
Obce Bodiná k dňu 30.09.2019 a potrebe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra. Hovorila
o požiadavkách, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra :
1. a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie b) iné predpoklady podľa
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť c) ďalšie predpoklady:  prax v riadiacej,
ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,  znalosť právnych predpisov týkajúcich sa
hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej
kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisoch,
 užívateľské ovládanie počítača,  občianska a morálna bezúhonnosť
2. náležitosti písomnej prihlášky:  údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  profesijný životopis  čestné
vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  písomný súhlas
kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. spôsob, miesto a termín podania prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať
svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA –
NEOTVÁRAŤ“ na Obecnom úrade v Bodinej, Bodiná 102, 018 15 Prečín – do podateľne v úradných
hodinách, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. 3. 9. 2019. Rozhodujúci je dátum doručenia
písomnej prihlášky na podateľňu Obecného úradu v Bodinej.

4. pracovný úväzok hlavného kontrolóra: Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na čiastočný
pracovný úväzok 0,07 .
5. funkčné obdobie a deň nástupu do zamestnania: Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína
dňom 1. 10. 2019, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Poslanci OZ k návrhu voľby hlavného kontrolóra obce navrhli zriadenie komisie na otváranie obálok
s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitosti prihlášok
jednotlivých kandidátov v zložení : Mgr. Miroslav Brveník, Bc. Adriana Bošková, Bc. Lucia Prašnická.
HLASOVANIE: ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Starostka opätovne pripomenula úlohu o osadení odvodňovacieho žľabu v dolnej časti obce pri
rodinnom dome súpisné číslo 144.

Bod 9/ Diskusia
p. Anton Pivarči požiadal o doplnenie kontajnerov na separovaný zber .
Bod 10/
Vzhľadom k tomu, že nebolo viac pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Mgr. Miroslav Brveník
p. Anton Pivarči

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 3/2019
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 22. júla 2019

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie
a/ Úpravu rozpočtu k 30.06.2019
b/ Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018
c/ Zánik výkonu funkcie hlavného kontrolóra k 30.09.2019

II.

Schvaľuje :
a/ Prefinancovanie Projektu modernizácia športoviska prostredníctvom úveru v Prima
banka Slovensko, a.s.
b/ Vybudovanie amfiteátra - oddychovej zóny v parku pri Obecnom úrade v Bodinej
z výzvy Programu rozvoja vidieka
c/ Plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 vykonávanej hlavnou kontrolórkou
Obce Bodiná
d/ Darovaciu zmluvu uzatvorenú medzi darujúcimi: Čerňanská Ľudmila, Bodiná 1, Peter
Milo, Bodiná 119 a obdarovaný: Obec Bodiná na pozemok KNC 1843/3 o výmere 75
m2.
e/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Bodiná na deň 17.09.2019.

III.

Určuje :
1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: a) kvalifikačné
predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie b) iné predpoklady podľa
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť c) ďalšie predpoklady:
 prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,  znalosť právnych
predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,
právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí,
o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,  užívateľské ovládanie
počítača,  občianska a morálna bezúhonnosť,
2. náležitosti písomnej prihlášky:  údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt  výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace  overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis  čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu  písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. spôsob, miesto a termín podania prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO

KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na Obecnom úrade v Bodinej, Bodiná 102, 018 15 Prečín –
do podateľne v úradných hodinách, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. 3. 9.
2019. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na podateľňu Obecného úradu
v Bodinej.
4. pracovný úväzok hlavného kontrolóra: Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na
čiastočný pracovný úväzok 0,07 .
5. funkčné obdobie a deň nástupu do zamestnania: Funkčné obdobie hlavného kontrolóra
sa začína dňom 1. 10. 2019, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

IV .

Zriaďuje
1. Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra v zložení poslancov Obecného zastupiteľstva v Bodinej:
Mgr. Miroslav Brveník, Bc. Adriana Bošková, Bc. Lucia Prašnická.
2. Administratívne záležitosti súvisiace s činnosťou komisie zabezpečí Obecný úrad v Bodinej.
3. Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
najneskôr 10 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra, t. z. 6. 9. 2019.

Marcela Filová
starostka obce

