ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 15.04.2015 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Majetkové priznanie starostky obce
4/ Podmienky užívania traktora
5/ Žiadosti od občanov – schválenie urbanistických štúdií
6/ Rôzne
7/ Diskusia 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 piati poslanci obecného
zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovila Ing. Peter Dúbravka a p. Peter Milo. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia č. 3/2015 bod IV. zo dňa 25.2.2015 - úloha bola splnená, bod V.
– úloha splnená. Poslanci OZ konštatujú , že uznesenie č. 3/2015 bod IV. a V. je splnené.
Bod 3/ - V tomto bode starostka obce Bodiná predložila v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zákona č. 357/2004
Zb. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z.z. majetkové priznanie za rok 2014.
Poslanci OZ majetkové priznanie starostky obce vzali na vedomie.
Bod 4/ - Starostka obce Bodiná hovorila o oprave obecného traktora a požiadala poslancov obecného
zastupiteľstva o určenie podmienok užívania traktora. P. Stanislav Kľúčik a p. Peter Milo navrhol , aby
boli ešte vykonané ďalšie opravy traktora ako výmena guľových čapov. Treba osloviť občanov, ktorí
by boli schopní a ochotní prevádzkovať traktor a tým poskytovať služby pre občanov obce. Poplatok
za traktor by bol za dve hodiny zapožičania 5.00 EUR.
Hlasovanie: ZA: 5 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI : 0
Bod 5/ V tomto bode starostka obce p. Marcela Filová predložila žiadosť Ing. Pavliny Valíčkovej,
bytom Bodiná č. 149 a Rastislava Valíčka, bytom Bodiná č. 34 o schválenie zastavovacej štúdie IBV pre
par. čísla 1684,1685,1687,1690,1691,1693 v k.u. lokalita Šemelová , za účelom výstavby rodinného
domu. Poslanci OZ zastavovaciu štúdiu odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 5 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Ďalej predložila zastavovaciu štúdiu IBV Bodiná pre par. čísla 1585, 1586, 1587, 333/2 v k.ú. Bodiná
lokalita Brezica p. Tomaša Zaťka, bytom Považská Bystrica, Rozkvet 2038/76, ktorý má záujem
v uvedenej lokalite stavať rodinný dom. Poslanci OZ zastavovaciu štúdiu IBV odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 5 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Starostka obce informovala poslancov OZ , že obec bude vydávať Bodianske novinky, ktoré budú
informovať občanov o živote a dianí v obci.
Predseda komisie inventarizačnej a finančno-sociálnej p. Stanislav Kľúčik na základe zmeny
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014, predniesol návrh na plat
starostky obce podľa §3 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 279,00 € s účinnosťou od
02.01.2015. Poslanci obecného zastupiteľstva plat starostky obce odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Starostka obce predložila Zmluvu o združení finančných prostriedkov medzi Obcou Bodiná
a Občianskym združením Mikroregión Strážovské vrchy o finančnom príspevku na vzdelávací projekt
s názvom „Rozvoj vidieka prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov obcí“. Vzhľadom
k tomu, že Regionálne združenie Mikroregión Strážovské vrchy nedisponuje finančnými
prostriedkami v potrebnej sume, preto členské obce združia požadované finančné prostriedky a tieto
budú následne vrátené prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde bola podpísaná
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 7 200,00 €. Obec Bodiná združí
finančné prostriedky vo výške 339,00 €. Poslanci OZ zmluvu odsúhlasili.
Hlasovanie : ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
P. Marcela Filová, starostka obce informovala poslancov OZ o podaní žiadosti na vybudovanie
multifunkčného ihriska v obci z rozpočtu Úradu vlády SR . Taktiež informovala o podaní žiadosti na
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu a modernizáciu Kultúrneho domu v obci
Bodiná vo výške 15 000,00 €.
Ďalej hovorila o rozpracovaní projektu na pripojenie elektrickej energie na futbalové ihrisko
a vyvŕtanie studne, ktorá by slúžila na vybudovanie vodovodu pre šatne futbalistov.
Boli i započaté práce na oplocovaní evanjelického cintorína, kde bolo zatiaľ odstránené pôvodné
pletivo, stĺpiky a okolie cintorína bolo vyčistené.
Ďalej podala informáciu o premiestnení 1 ks kontajnera na sklo z hornej časti obce Rovianka na dolnú
časť obce, nakoľko v hornej časti obce sa 2 ks kontajnerov nenapĺňali.
Starostka obce hovorila o usporiadaní osláv Dňa matiek v obci na deň 17.5.2015 v Kultúrnom dome
Bodiná, kde bude zabezpečený kultúrny program a občerstvenie.
Starostka obce navrhla uskutočnenie hodov v obci Bodiná pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Po krátkej diskusií poslanci OZ navrhli termín uskutočnenia hodov na deň 13.9.2015.
Poslanci OZ navrhli, že sa budú tiež podieľať na príprave, s tým, že každý bude mať pridelené úlohy,
ktoré budú zabezpečovať a tieto sa budú priebežne kontrolovať.

Ďalej podala informáciu o zhotovovaní informačných tabuli obce Bodiná, ktoré zhotovuje náš občan,
rezbár p. Vladimír Šimík.
P. Marcela Filová hovorila o podaní žiadosti na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový
a lesný ohľadne zmeny v liste vlastníctva, kde po pozemkových úpravách v obci Bodiná vzniknuté
nové cesty k pozemkom sú vedené ako trvalé trávne porasty, čo spôsobuje problém občanom, ktorí
chcú stavať rodinné domy na pozemkoch, pri vybavovaní stavebného povolenia. Cesty treba
preklasifikovať z druhu pozemku trvalé trávne porasty na druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
alebo ostatné plochy.
Bod 7/ Diskusia
p. Marián Kľúčik – navrhol, aby sa podala žiadosť na Správu ciest TSK na opravu štátnej cesty v dolnej
časti obce pri autobusovej zastávke , v časti pred COOP Jednota a pri rodinnom dome súp. číslo 50.
Ing. Peter Dúbravka – hovoril o výpadkoch na verejnom osvetlení v dolnej časti obce.

Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Ing. Peter Dúbravka
p. Peter Milo

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 4/2015
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 15. apríla 2015

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Majetkové priznanie starostky obce

II. K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ bolo splnené.

III. S c h v a ľ u j e:
a/ Zastavovaciu štúdiu IBV Bodiná pre par. čísla 1684, 1685, 1687, 1690, 1691, 1693 v k.ú.
Bodiná pre Ing. Pavlínu Valíčkovú, bytom Bodiná 149 a Rastislava Valíčka, bytom Bodiná
34
b/ Zastavovaciu štúdiu IBV Bodiná pre par. čísla 1585, 1586, 1587, 333/2 v k.ú. Bodiná
pre p. Tomáša Zaťku, bytom Považská Bystrica, Rozkvet 2038/76
c/ Zmluvu o združení finančných prostriedkov s Regionálne združenie Mikroregión
Strážovské vrchy
d/ Plat starostky obce vo výške 1 279,00 € s účinnosťou od 02.01.2015
e/ Poplatok za zapožičanie traktora 2 hodiny 5,00 €.

IV. O d p o r ú č a :
a/ Starostke obce zaslať žiadosť na Správu ciest TSK na opravu štátnej cesty v dolnej časti
obce pri autobusovej zastávke, v časti pred COOP Jednota a pri rodinnom dome súpisné
číslo 50
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Marcela Filová
starostka obce

