ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 27.06.2012 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
__________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesenia
3/ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
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 traja poslanci obecného
zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovil p. Máriu Boškovú a p. Stanislava Villína. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia.
Po zahájení starosta obce prikročil ku kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva,
konaného 20.03.2013 č. 1/2013 bod 4 a/. t.j. zabezpečiť opravu úžľabu na budove základnej školy.
Uznesenie nebolo splnené pre nepriaznivé počasie a výpadkom zamestnancov na aktivačných
prácach v obci – úloha pokračuje s kontrolou plnenia na nasledujúcom zastupiteľstve .
Uznesenie č. 1/2013 bod 4b/ - upozornenie občanov, ktorí zamedzujú vozidlám zimnej údržby
a vývozu komunálneho odpadu prejazd miestnou komunikáciou Čakan parkovaním svojich vozidiel
a o ich okamžité odstránenie – úloha splnená. OZ konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ - Starosta obce predložil Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o dielo s fy GreEnergy Slovakia, s.r.o.
Žilina , predmetom ktorej bolo vypracovanie Diela /t.j. žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s prílohami obsahujúcimi projektovú dokumentáciu požadovanou SIEA/ pre rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Bodiná . Pôvodná zmluva za prevedené práce bola vo
výške 24 067.36 € vč. DPH, po viacerých jednaniach s firmou bola suma znížená na 8 433.68 € vč.
DPH, pričom vznikla úspora pre obec vo výške 15 633.67 €. Poslanci OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
schválili bez pripomienok
Hlasovanie: ZA: 3 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

Bod 4/ -Rôzne

V tomto bode starosta obce podal informáciu o poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu na
základe uznesenia vlády č. 134/2013 , uznesenie vlády č. 184/2013 a v zmysle § 3 výnosu Ministerstva
financií SR č. 26825/2005-4441 o dotácií vo výške 1 407.37 €. Prostriedky sú účelovo určené na
riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke
v súlade s uvedenými uzneseniami vlády. Dotácia sa môže použiť len na opravu miestnych
komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Ďalej predložil list od p. Eleny Boškovej, Domaniža 398, manželka po neb. Antonovi Boškovi, ktorý
mal v prenájme budovu základnej školy, ktorá požiadala o splátkový kalendár pohľadávky voči obci
Bodiná vo výške 2589.08 €. Poslanci OZ po krátkej diskusií navrhli splátkový kalendár, tak aby dlh bol
splatený do 31.12.2014 t.j. v 7 mesiaci 2013 sumu 589.08 €, v mesiacoch 8 -12/2013 a 1/2014 vo
výške 150.00 € a v mesiacoch 2 – 12/2014 vo výške 100.00 €.
Hlasovanie : ZA: 3 poslanci, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania :0
Zároveň podal návrh na prenajímanie ZŠ ďalším záujemcom.
Starosta obce poinformoval poslancov OZ o súťaži žien a mužov DHZ Obce Bodiná, ktorí sa zúčastnili
Okresnej hasičskej súťaže v Pružine, kde družstvo žien získalo krásne druhé miesto, za čo im vyslovil
úprimné poďakovanie.
Ďalej podal informáciu o priebehu pozemkových úprav /komasácia/, kde v termíne od 08.07.2013 do
19.07.2013 bude prebiehať v Kultúrnom dome Bodiná prerokovávanie návrhu nového usporiadania
pozemkov vlastníkmi nehnuteľnosti v k.ú. Bodiná.
Starosta obce p. František Boško, podal návrh na odpredaj obecného pozemku KNC 9/2 – záhrada
o výmere 191 m2 v k.ú. Bodiná, ktorý vznikol odčlenením z pozemku KNE 6 – záhrada o výmere 489
m2 na základe geometrického plánu č. 1/2013 zo dňa 4.1.2013. Po obdržaní znaleckého posudku na
odpredaj pozemku bude ponuka zverejnená na webovej stránke obce a v regionálnych novinách.
Poslanci OZ odpredaj odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 3 poslanci, Proti: , Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 5/ – Diskusia :
p. Stanislav Villín požiadal starostu obce o vyčistenie a upratanie areálu bývalej základnej školy
a potom zverejniť ponuku na prenájom budovy.
Ďalej požiadal o vyvesenie harmonogramu zberu plastov, prípadne elektrošrotu a skla aj na
obecných tabuliach a vyhlásenie zberu v obecnom rozhlase v poobedňajších hodinách cca o 17.
hodine.

p. Mária Bošková požiadala o úpravu detského ihriska a to odstránenie kameňov z plochy ihriska.

Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Mária Bošková
Stanislav Villín

František Boško
starosta obce

UZNESENIE č. 2/2013
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 27.júna 2013

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

K o n š t a t u j e,
že uznesenie č. 1/2013 bod 4b bol splnený

II.

Schvaľuje :
a/ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Bodiná
b/ Splátkový kalendár na pohľadávku voči obci Bodiná vo výške 2 589.08 € za prenájom
budovy ZŠ pre Elenu Boškovú , Domaniža 398
c/ Odpredaj obecného pozemku KNC 9/2 – záhrada o výmere 191 m2 v k.ú. Bodiná, ktorý
vznikol odčlenením z pozemku KNE 6 – záhrada o výmere 489 m2 na základe
geometrického plánu č. 1/2013 zo dňa 4.1.2013 po obdržaní znaleckého posudku

III.

Odporúča :
a/ Starostovi obce previesť opravu úžľabu na budove základnej školy
T: nasledujúce zasadnutie OZ
b/ Vyčistiť a upratať areál bývalej základnej školy a následne zverejniť ponuku na
prenájom budovy ZŠ a previesť úpravu detského ihriska
T: nasledujúce zasadnutie OZ

František Boško
starosta obce

