ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 26.08.2014 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
__________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :

1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesenia
3/ Výstavba obce
4/ Rôzne
5/ Diskusia – záver

Bod 1/ - Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. František Boško, ktorý
privítal všetkých prítomných, pričom konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané hromadnou pozvánkou,
ktorá obsahovala miesto, čas a program rokovania. Zúčastnili sa všetci piati poslanci obecného
zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovil p. Ladislava Kurica a Ing. Petra Dúbravku. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Viera Gardianová.
Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia.
Po zahájení starosta obce prikročil ku kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva,
konaného 29.05.2014. Uznesenie č. 2/2014, bod II. a/. t.j. vstúpiť do jednania s fy KATES, s.r.o.
Považská Bystrica o pridaní hudobného programu Šláger – úloha bola splnená, hudobný program
Šláger pridaný. Bod II. b/. prešetriť v SSE zahájenie generálnej opravy vysokého napätia – podľa
vyjadrenia SSE, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov bude generálna oprava vysokého
napätia zahájená v roku 2015. OZ konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ - Po kontrole plnenia uznesenia starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia v obci Bodiná.
Na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania – Podlimitná zákazka na
predmet zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“, SIEA ako
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
konštatuje, že postup zadávania zákazky je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Zmluva o dielo č. 9/2014 so zhotoviteľom GAAD REAL, s.r.o. Prešov, predmetom ktorej bolo
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná v zmysle podmienok verejnej súťaže
a na základe sveteľnotechnickej štúdie, bola predložená na SIEA s požadovanými prílohami na
kontrolu. Výsledok kontroly do dňa konania zastupiteľstva nie je známy.

Bod 4/ -Rôzne - Ďalej starosta obce informoval poslancov obce o plánovaných prácach pri oplotení
evanjelického cintorína, hovoril o nákupe kontajnerov na separovanie skla v počte 9 kusov, s tým že
staré kontajnery budú postupne odstraňované.
Ďalej podal informáciu o priebehu pozemkových úprav /komasácia/, kde stále prebieha riešenie
posledných námietok vlastníkov pozemkov, z tohto dôvodu bude termín ukončenia komasácie
posunutý.
Bod 4/ - Diskusia – Pán Peter Dúbravka požiadal starostu obce o napomenutie občanov, ktorí vlastnia
stromy okolo prístupovej komunikácie na futbalové ihrisko, ktoré zasahujú do cesty a zamedzujú
prejazd áut na ihrisko, aby tieto orezali. Poslanci obecného zastupiteľstva k uvedenému prijali
uznesenie s tým, že občania budú vyzvaní k orezaniu stromov a odstráneniu materiálov
z komunikácie. Ďalej požiadal starostu obce o pomoc pri vybudovaní studne resp. napojenie na
existujúci vodovod Skotňa na miestne futbalové ihrisko. Taktiež aj poslanec obecného zastupiteľstva
pán Ladislav Kuric apeloval na vybudovanie vodovodu na miestne futbalové ihrisko. Súčasne pán
Peter Dúbravka požiadal o odstránenie odpadu z areálu bývalej školy a miestneho rímskokatolíckeho
cintorína. Pán Milan Čelko navrhol rozšírenie územného plánu obce.
Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Zapísala:

Viera Gardianová

Overovatelia: Ladislav Kuric
Ing. Peter Dúbravka

František Boško
starosta obce

UZNESENIE č. 3/2014
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 26. augusta 2014

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

K o n š t a t u j e,
že uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2014 bolo splnené

II.

Odporúča :
a/ Starostovi obce upozorniť občanov, ktorí vlastnia stromy okolo prístupovej
komunikácie na futbalové ihrisko, ktoré zasahujú do cesty a zamedzujú prejazdu áut na
ihrisko, aby tieto orezali a odstránili kamene a podobné materiály z komunikácie.
T: ihneď
b/
Prešetriť možnosti vybudovania studne, resp. napojenie na existujúci vodovod
Skotňa, na miestne futbalové ihrisko
T: po ukončení pozemkových úprav v obci
c/ Odstrániť odpad z areálu bývalej školy a miestneho rímskokatolíckeho cintorína
T: ihneď

František Boško
starosta obce

