ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29.06.2015 v zasadacej miestnosti
OcU Bodiná
______________________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Kontrola plnenia uznesení
Správa audítora
Úprava rozpočtu k 31. 8. 2015
Rôzne
Diskusia - záver

Bod 1/ - Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Marcela Filová, ktorá
privítala všetkých prítomných, 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 p. Petra Mila a Ing. Petra Dúbravku. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej Bc. Viera Gardianová.
Bod 2/- Kontrola plnenia uznesenia 4/2015 zo dňa 29. 6. 2015 bod IV a - P o v e r u j e :
Starostku obce p. Marcelu Filovú na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely
územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácií vybudovania pasívnej optickej
siete. Starostka obce podala informáciu, že na základe údajov o stavbe – Realizácia optických sietí
PR – 1 Prečín, obce Počarová, Bodiná sa ako štatutár obce oboznámila so zámerom stavby
a umiestnením stavby. K realizáciou uvedenej stavby a ukončením optického kábla na pozemku
KN C 703, ktorý je vo vlastníctve obce a vybudovaním stožiara na tomto pozemku o výške 4,5 m
súhlasila a nemala žiadne námietky a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ - Správa audítora – Správu audítora predložila ekonómka OcÚ Bodiná p. Jana Kováčiková.
Audit bol vykonaný v 31. a 32. týždni roka 2015 audítorskou spoločnosťou A P X, k.s., Považská
Bystrica, zodpovedný audítor Ing. Mária Vaňková. Preverované oblasti : výkazy účtovnej závierky, ich
vzájomné väzby a postupy pri otváraní a uzavieraní účtových kníh, dlhodobý nehmotný a hmotný
majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky, invetarizácia majetku a záväzkov, dodávateľské
a odberateľské faktúry, nájomné zmluvy, poskytnuté dotácie, bankové úvery a iné úvery,
pokladničné, bankové a všeobecné doklady, osobné náklady, rozpočtové hospodárenie obce.
Zhodnotenie výsledkov auditu – pri audítorskom skúmaní neboli zistené nedostatky, ktoré by mali
vplyv na výsledok hospodárenia. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce Bodiná k 31. 12. 2014 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Pri overení rozpočtového hospodárenia zachyteného
v poznámkach účtovnej závierky neboli zistené skutočnosti, ktoré by spochybňovali výsledky
rozpočtového hospodárenia.
Poslanci OZ Správu audítora vzali na vedomie.

Bod 4/ - Úprava rozpočtu k 31. 8. 2015 Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu na rok 2015
s tým, že výška rozpočtu bude navýšená o sumu 12 050,- €. (Účelová dotácia 12 000,- € bola
poskytnutá Ministerstvom financií Slovenskej republiky a bola určená na čiastočnú úhradu nákladov
akcie Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu. Sponzorský dar na zabezpečenie
kultúrneho programu obecných osláv dňa 30. 8. 2015 vo výške 50,- € bol poskytnutý sponzorom
Anima Production s.r.o. Považská Bystrica).
Poslanci úpravu rozpočtu k 31. 8. 2015 vzali na vedomie.
Bod 5/ -Starostka obce oboznámila prítomných poslancov o pôsobnosti občianskeho združenia Naše
Považie (MAS), ktoré je otvoreným neziskovým združením fyzických a právnických osôb, zriadeným za
účelom spolupráce rôznych subjektov pri rozvoji regiónu s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie
miestnych zdrojov - ako prírodných, kultúrnych a historických, tak i ľudských. Cieľom združenia je
zvýšenie kvality života obyvateľov na území, ktoré spadá pod pôsobnosť OZ Naše Považie. Túto úlohu
bude združenie vykonávať najmä prostredníctvom podpory a koordinácie činnosti samospráv,
neziskových organizácií, podnikateľského sektora, občanov a ďalších subjektov pôsobiacich na území
združenia. Starostka obce navrhla poslancom, aby obec Bodiná bola zaradená do územia pôsobnosti
občianskeho združenia Naše Považie (MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 - 2020
a implementáciu stratégie CLLD na svojom území. Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
Starostka obce sa poďakovala prítomným poslancom za pomoc pri organizácii osláv 670.výročia prvej
písomnej zmienky o obci Bodiná, ktoré sa konali 30. augusta 2015. Zároveň sa poďakovala aj za práce
pri montáži vstupnej informačnej tabule do obce.
Ďalej starostka obce informovala poslancov o stave osvetlenia v obci, nakoľko viaceré svetlá
nefungujú, danú situáciu rieši s dodávateľom.
Mgr. Miroslav Brveník navrhol aby boli pri autobusových zastávkach umiestnené odpadové koše.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Starostka obce oboznámila poslancov o možnosti vysypania miestnych komunikácii asfaltovou drťou.
Poslanci navrhli, aby sa vzhľadom na nedostatok drte vysypali hlavne komunikácie, ktoré sú
prístupové k rodinným domom. Zároveň starostka obce prečítala prítomným poslancom stanovisko
Okresného úradu Považská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý sa týkal
pracovného stretnutia vo veci prešetrenia sťažnosti na stekanie dažďovej vody zo štátnej cesty
III/1987 na miestnu komunikáciu pri rodinnom dome č. 142 a následne zaplavovaniu a zatekaniu
dvorov rodinných domov. V dotknutom úseku navrhujú odvodnenie komunikácie, čo je povinnosťou
vlastníkov, ktorí majú povinnosť o zjednanie nápravy vybudovaním vsakovacieho systému alebo
priepustu cez cestu s vyústením do miestneho potoka. Keďže uvedená komunikácia nie je vo
vlastníctve obce, obec nemôže do jej opravy investovať, ale je ochotná zakúpiť odtokovú rúru s tým,
že podľa Stanislava Kľúčika sú obyvatelia tejto ulice pripravení svojpomocne rúru osadiť. Po krátkej
diskusií sa poslanci dohodli, že p. Stanislav Kľúčik zistí cenu odtokovej rúry, ktorá by sa umiestnila na
uvedené miesto a tým by sa vyriešila nepriaznivá situácia počas dažďov.
Ďalej informovala poslancov OZ, že obec Bodiná sa uchádza o nenávratný finančný príspevok
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava na základe výzvy „Investície do hmotného
majetku – vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“, na vybudovanie poľných ciest v extraviláne,

ktoré vznikli po pozemkových úpravách. Na dané cesty sú vypracované projekty a v súčasnosti sa
zhromažďujú vyjadrenia od príslušných inštitúcií, ktoré sú potrebné k podaniu žiadosti. Poslanci OZ
v diskusií zaujímali o konkrétne cesty, ktoré v daných lokalitách navrhol a určil projektant tak, aby
vzhľadom na terén bolo možné cesty vybudovať. Jedná sa hlavne o cesty, kde sa bude realizovať
výstavba rodinných domov. Cesta Šemeľová, Dúbrava, cesta Lány od dolnej časti obce po Sokolovú,
Čakan, cesta na futbalové ihrisko od rodinného domu p. Villína, okolo evanjelickej kaplnky, cesta od
Orgovánov po rodinný dom p. Prašnickej, cesta na Bačov. O tom, či bude obci schválený nenávratný
finančný príspevok budeme oboznámení najneskôr v marci 2016.
Starostka obce informovala poslancov, že niektorí občania obce majú záujem o rozšírenie
programovej ponuky káblovej televízie. Po krátkej diskusií sa poslanci zhodli na tom, že vzhľadom na
nedostatok financií sa v súčasnosti programy káblovej televízie rozširovať nebudú.
V diskusií starostka obce navrhla poslancom, aby sa vyjadrili k možnosti čerpania finančných
prostriedkov z úradu práce pre znevýhodnených občanov s tým, že navrhuje zamestnať vhodného
občana na aktivačné práce, ktorý by bol schopný obsluhovať obecný traktor, ktorý sa využíva hlavne
pri zvážaní plastov a odvoze rôzneho odpadu pri čistení verejných priestranstiev. Poslanci k návrhu
zaujali súhlasné stanovisko.
Ďalej starostka obce informovala prítomných, že v mesiaci október budú poskytnuté schválené
finančné prostriedky pre novonarodené deti a koncom roka vianočné balíčky pre starobných
dôchodcov nad 70 rokov veku.
Do diskusie sa zapojil aj Mgr. Miroslav Brveník , ktorý navrhol v budúcom roku poskytnúť sponzorskú
pomoc p. Michalovi Drevenákovi, ktorý svojimi športovými výkonmi reprezentuje aj našu obec. Tiež
je potrebné podporiť aj miestnych turistov pri organizovaní tradičného Novoročného výstupu na
Vysoký vrch. Poslanci s danými návrhmi súhlasili.
Ing. Peter Dúbravka sa zaujímal o technický stav bývalej základnej školy, hlavne strechy, ktorá je
podľa neho deravá. Po diskusií poslanci OZ navrhli, aby sa stretli v areáli bývalej škole aj za
prítomnosti p. Sovíka, ktorý má v súčasnosti budovu prenajatú, kde sa zhodnú na postupe ako
budovu bývalej školy opraviť, nakoľko v budúcnosti sa daná budova môže využiť na verejnoprospešný
účel.
Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.

Zapísala: Bc. Viera Gardianová
Overovatelia: Ing. Peter Dúbravka
p. Peter Milo

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 6/2015
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 29. septembra 2015

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Správu audítora
b/ Úpravu rozpočtu k 31. 8. 2015

II.

K o n š t a t u j e, ž e uznesenie OZ č. 5/2015 bolo splnené

III.

Ukladá
a/ poslancovi OZ p. Stanislavovi Kľúčikovi zistiť cenu odtokovej rúry

IV.

Schvaľuje :
a/ zaradenie obce Bodiná do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie
(MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 - 2020 a implementáciu stratégie
CLLD na svojom území.

Marcela Filová
starostka obce

