ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 12. 12. 2013 v zasadacej
miestnosti OÚ
________________________________________________________________________
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu na rok 2014
4. VZN na rok 2014
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014
6. Žiadosti od občanov
7. Rôzne
8. Diskusia - záver

Rokovanie:
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 piati poslanci
obecného zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovil p. Ladislav Kuric a p. Stanislav Villín. Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka OÚ p. Jana Kováčiková.
K bodu 2.
Kontrola plnenia uznesení - uznesenie č. 3/2013 bod IV. – splnené. OZ konštatuje, že
uznesenie bolo splnené.
K bodu 3.
V tomto bode starosta obce predniesol návrh hospodárenia OcU na rok 2014 a to:
Hospodárenie bude uskutočňované podľa rozpočtového provizória, obec bude hospodáriť
podľa predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočňované počas provizória
nesmú v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho
roka. Výnimku tvoria výdavky realizované s termínmi plnenia dohodnutými
v predchádzajúcich obdobiach. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas provizória
sa zúčtujú s rozpočtom po jeho schválení.
Návrh rozpočtového provizória poslanci obecného zastupiteľstva schválili:
Za : 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.
K bodu 4.
Všeobecne záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za
komunálny odpad na rok 2014 poslanci obecného zastupiteľstva meniť nebudú a zostáva
v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce Bodiná k dani z nehnuteľnosti a miestneho
poplatku za komunálny odpad ako v roku 2013, vypracované v zmysle zákona 582/2004
Z.z. a jeho neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené :
Hlasovanie : ZA:5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 .
K bodu 5.
Starosta obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bodiná na
I. polrok 2014. Poslanci predložený návrh schválili :
Hlasovanie :Za : 5 poslanci, PROTI:0 poslancov, ZDRŽAL SA: 0.
K bodu 6.
Starosta obce predniesol žiadosť Detskej mládežníckej organizácie TAHAMATAM
Bratislava o organizovanie letného tábora v obci Bodiná lokalita Biela voda v termíne od
01.07. do 31.07.2014. Poslanci OZ žiadosť schválili.
ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej predložil žiadosť p. Ladislava Bošku , Bodiná č. 154 o umiestnenie dopravných
značiek : zákaz zastavenia a koniec zákazu zastavenia, na štátnej ceste pri rímsko-katolíckom
kostole, čo odôvodnil tým, že počas konania bohoslužieb a návšteve miestneho cintorína
vodiči parkujú na danom úseku, čím znemožňujú vjazd a výjazd vozidiel z garáži a dvora.
Poslanci po krátkej diskusií odporučili starostovi obce požiadať dopravný inšpektorát
o značku zákaz státia a p. Boško nech si opatrí dvere garáže a vjazd do dvora značkou
neparkovať.
Hlasovanie: ZA: 4 poslanci, PROTI: 1 poslanec, ZDRŽAL SA: 0

K bodu 7.
Starosta obce požiadal poslancov o prehodnotenie a úpravu rozpočtu na rok 2013 s tým, aby
rozpočet bol vyrovnaný a jednotlivé položky a podpoložky boli upravené tak, ako sú
v skutočnosti naplnené.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
Hlasovanie: ZA: 5poslancov, PROTI: 0. ZDRŽAL SA: 0
p. František Boško, starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu pozemkových úprav
v obci /komasácia/ , prebieha riešenie podaných námietok vlastníkmi nehnuteľnosti, ktoré
budú v dňoch 16.12. a 17.12. 2013 riešené na Okresnom úrade v Považskej Bystrici. Ďaľšie
termíny budú určené Pozemkovým úradom Považská Bystrica a Geometrou Trenčín.
Ďalej p. Jana Kováčiková, pracovníčka OcÚ informovala poslancov OZ o schválení novely
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bod 3 §4 ods.5 kde
sa hovorí, že obce do 2000 obyvateľov nemusia uplatňovať programovú štruktúru obce.
Poslanci OZ po krátkej diskusií sa uzniesli, že zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bude
bez programovej štruktúry. Nakoľko obec má vypracovanú programovú štruktúru na dobrej
úrovni, ekonómka obce si ju môže používať pre vlastnú potrebu.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
K bodu 8. Diskusia:
p. Ladislav Kuric požiadal o zrušenie diskoték v obci Bodiná, nakoľko nadmerný hluk
spôsobuje otrasy, a tým sa mu ničí majetok a to tak, že mu praskajú steny v hostinci.
Poslanci po diskusií odhlasovali zrušenie diskoték v obci Bodiná a diskotéky sa môžu
nahradiť kultúrno-spoločenskými podujatiami, ako večierky, plesy.
Hlasovanie: ZA: 3 poslanci, PROTI: 1 poslanec , ZDRŽAL SA: 0

p. Milan Čelko požiadal o informáciu či sa uskutoční novoročný výstup na Vysoký
vrch.
Starosta obce ihneď podal informáciu o uskutočnení už 12.ročníka novoročného
výstupu na Vysoký vrch a taktiež o zabezpečení občerstvenia pre účastníkov výstupu.
Keďže v diskusií už nikto nevystúpil a neboli podané žiadne pripomienky a námietky
rokovanie OZ ukončil a poďakoval sa všetkým prítomným za účasť.

Zapísala : Jana Kováčiková

Overovatelia: p. Ladislav Kuric
p. Stanislav Villín

František Boško
starosta obce

UZNESENIE

Č. 4/2013

Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 12. 12. 2013
________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v B o d i n e j

po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I. Konštatuje, že
a/ uznesenie OZ č. 3/2013 bolo splnené

II.

Schvaľuje

a/ Rozpočtové provizórium hospodárenia obce na I. štvrťrok 2014
b/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bodiná na I. polrok 2014
c/ Úprava rozpočtu na rok 2013
d/ Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
e/ Žiadosť p. Ladislava Bošku, Bodiná č. 154 o umiestnenie dopravnej značky
f/ Uskutočnenie letného tábora Detskej a mládežníckej organizácie
TAHAMATAM Bratislava v termíne 01.07.-31.07.2014
g/ Zákaz poriadania diskoték v obci Bodiná

III.

Odporúča

Starostovi obce požiadať dopravný inšpektorát o umiestnenie dopravnej
značky zákaz státia na úseku štátnej cesty pri rímsko-katolíckom kostole v
Bodinej
T: 1/2014
František Boško
starosta obce

