ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 26.09.2013 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2013
4/ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2012
5/ Obecný kontrolór od 01.10.2013
6/ Cenové ponuky na predaj a prenájom majetku obce
7/ Rôzne
8/ 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 štyria poslanci obecného
zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovil p. Ing. Petra Dúbravka a p. Milan Čelko. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.

Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia č. 2/2013 bod III. zo dňa 27.6.2013. Starosta podal informáciu,
o splnení uznesenia . OZ konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/
P. Kováčiková predniesla správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2013.
V správe o výsledku kontrol neboli zistené žiadne vážne nedostatky ani porušenia zákona č. 502/2001
Z.Z. Poslanci OZ po krátkej diskusií vzali správu hlavnej kontrolórky na vedomie.
Taktiež hovoril o skončení funkčného obdobia hlavnej kontrolórky od 01.10.2007 do 30.09.2013. Vo
funkcií ďalej pokračovať nebude vzhľadom na jej pracovné vyťaženie. Poslanci OZ ukončenie činnosti
hlavnej kontrolórky obce Bodiná vzali na vedomie.
Bod 4/ Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárení za rok 2012 predniesol
starosta obce p. František Boško. Správa bola s kladným hodnotením, neboli zistené nedostatky
v hospodárení obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Poslanci OZ správu nezávislého audítora vzali
na vedomie.

Bod 5/ - Starosta obce na základe výberového konania na hlavnú kontrolórku obce, ktoré prebiehalo
v obci Domaniža / zlúčenie obci Domaniža, Bodiná, Čelková Lehota ,Sádočné, Malé Lednice
a Počarová/ predniesol návrh na obecnú kontrolórku p. Ing. Annu Hoštákovú, bytom Hliny 1419/14
Považská Bystrica, ktorá spĺňala všetky podmienky na výkon funkcie obecnej kontrolórky. Poslanci OZ
po krátkej diskusií schválili obecnú kontrolórku s dátumom nástupu od 01.10.2013 na funkčné
obdobie 6 rokov.
Hlasovanie ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

6/ V tomto bode sa otvorila Ponuka na predaj 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, ktorú predložil Ján Boško, bytom Bodiná č.154
s cenou 4.56 € za m2, spolu 870.96 €. Keďže bola len jedna ponuka, OZ schválilo predaj pozemku
p.Jánovi Boškovi, Bodiná č. 154.
Hlasovanie : ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Ďalej bola otvorená Ponuka na prenájom obecnej nehnuteľnosti – bývalá základná škola súpisné číslo
17 o výmere 330 m, ktorú predložil Kivos-ml, .s.r.o. Bodiná 166, konateľ Martin Sovík so zámerom
využitia priestorov na kovovýrobu a drevovýrobu so sumou 200.00 € / mesiac. Taktiež bola
predložená len jedna ponuka. Poslanci OZ po krátkej diskusií schválili prenájom budovy základnej
školy pre fy Kivos, s.r.o. Bodiná 166 od 1.11.2013.
Hlasovanie: ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0. PROTI: 0

7/ V tomto bode starosta obce hovoril o peňažných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu, ktoré boli
poskytnuté obciam na základe uznesenia vlády č. 134/2013, uznesenie vlády č. 184/2013 a v zmysle
paragrafu 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-4441 vo výške 1 407.37 €. Tieto
prostriedky sú účelovo určené na riešenie kritického stavu celej infraštruktúry v pôsobnosti obce po
zimnej prevádzke v súlade s uvedenými uzneseniami vlády. Dotáciu je možné použiť len na opravu
miestnych komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve obce. Poslanci OZ odporučili a schválili opravu
miestnej komunikácie na rímskokatolícky cintorín, ktorá je vo vlastníctve obce.
Hlasovanie: ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Ďalej poinformoval poslancov OZ o rekonštrukcií verejného osvetlenia, kde práve prebieha realizácia
procesu verejného obstarávania podlimitnou metódou na výber zhotoviteľa pre projekt:
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná, prostredníctvom Centrumu
verejného obstarávania Banská Bystrica.

Starosta obce predložil list Telovýchovnej jednoty Horec Bodiná adresovaný Obecnému
zastupiteľstvu Bodiná vo veci finančnej pomoci pri skvalitňovaní a zvyšovaní úrovne futbalového
klubu, a to formou zavedenia opatrení /zmena VZN/, ktoré by neumožňovali hocikomu využívať

kultúrny dom na diskotéky, plesy a využívať by ho mohli len organizácie pôsobiace v obci. Poslanci OZ
po diskusií sa vyjadrili, že príjem z prenájmu kultúrneho domu je jediný a obec si nemôže dovoliť prísť
o tento príjem , pričom by sa nenaplnil príjmový rozpočet obce. Ak si niektorá organizácia pôsobiaca
v obci podá žiadosť o prenájom kultúrneho domu za účelom zisku financií a preukáže použitie
finančných prostriedkov, mu bude poplatok za prenájom kultúrneho domu odpustený, s tým, že
uhradí len spotrebu energií. Naďalej sa bude riadiť Zásadami prenájmu nebytových priestorov Obce
Bodiná spracované v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
a v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí. Ďalej požiadali 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 OZ k uvedenému prijali uznesenie
s tým, že občania budú písomne vyzvaní k orezaniu stromov a odstránenie materiálov z komunikácie.

K bodu 8/ Diskusia
p. Stanislav Villín podal návrh o možnosti zapojenia elektrického bojléra do kuchynky v kultúrnom
dome.

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

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Ing. Peter Dúbravka
p . Milan Čelko

František Boško,
starosta obce

UZNESENIE č. 3/2013
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 26. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

II.

Berie na vedomie:
a/ Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2013
b/ Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2013
c/ Zánik funkčného obdobia hlavnej kontrolórky Ing. Zuzany Sádeckej
K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 2/2013 bolo splnené.

III.

Schvaľuje :
a/ Hlavnú kontrolórku obce Bodiná Ing. Annu Hoštákovú, Hliny 1419/14, Pov. Bystrica
b/ 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 p. Jánovi Boškovi, bytom Bodiná 154
Cena za 1m2 4.56 €, spolu 870,96 € .
c/ Prenájom bývalej základnej školy Bodiná č. 17 fy Kivos, s.r.o Bodiná č. 166, za
200.00 €/mesiac od 1.11.2013
d/ Opravu miestnej komunikácie na rímskokatolícky cintorín

IV.

Odporúča:
a/ Starostovi obce písomne 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 pod.materiály z komunikácie
Termín: Ihneď

František Boško
starosta obce

