ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 30.08.2016 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Úprava rozpočtu k 31.08.2016
4/ Oplotenie rímskokatolíckeho cintorína
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ 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 Ing. Petra Dúbravku a p. Stanislava Kľúčika. Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 2/2016 bod IV. zo dňa 31.05.2016 – zabezpečenie opravy,
alebo výmenu 1100 l kontajnera pred rímskokatolíckym kostolom - kontajner bol vymenený za nový.
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ - Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu k 31.08.2016 v príjmovej i výdavkovej časti.
Obec prijala finančné prostriedky z recyklačného fondu za triedenie a zber separovaného odpadu vo
výške 271.00 €, ktoré musia byť použité na zber a vývoz komunálneho odpadu v obci. Rozpočet
príjmovej časti bude navýšený o 271.00 €, výška rozpočtu príjmov bude 130 361.00 € a rozpočet
výdavkovej časti bude navýšený o 271.00 €, výška rozpočtu výdavkov bude 130 361.00 €. Poslanci
uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 4/ - Starostka obce p. Marcela Filová požiadala poslancov OZ, aby boli nápomocní pri oplocovaní
rímskokatolíckeho cintorína. V diskusií sa poslanci OZ dohodli, že Ing. Peter Dúbravka a p. Stanislav
Kľúčik premerajú cintorín, aby sa mohlo objednať potrebné množstvo pletiva, štrku a následne na to
bude zvolaná brigáda občanov, ktorí budú pokračovať v ďalších prácach na oplocovaní cintorína.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI:0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 5/ - V tomto bode starostka obce predložila žiadosť p. Vladimíra Dúbravku, bytom Bodiná č. 106
o zmenu funkčného využitia Územného plánu obce Bodiná na výstavbu rodinného domu na parcele
KNC č.525 v k.ú. Bodiná, ktorý zasahoval do ochranného pásma rímskokatolíckeho cintorína
a kostola. Poslanci OZ žiadosť o zmenu funkčného využitia odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
- Starostka obce informovala poslancov OZ o prebiehajúcich opravách obecného traktora p.Jozefom
Vančom. Poslanci OZ odporučili, aby traktor v prípade potreby pre obecné účely viedol p. Jozef
Vančo, ktorý zabezpečuje jeho opravu.
- p. Marcela Filová informovala poslancov OZ o zápise pozemku par.číslo KNC 424 o výmere 264 m2
v k.ú. Bodiná na Obec Bodiná – cesta vedúca ku Kuricom, ktorá bola vysporiadaná na náklady obce.
- Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2016. Poslanci OZ Plán
kontrolnej činnosti schválili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRZAL SA HLASOVANIA: 0
- Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková predložila Správu z vykonanej kontroly pokladničných
dokladov, pokladničný denník, príjmové a výdavkové doklady za I. štvrťrok 2016, kde konštatuje, že
všetky finančné operácie súvisiace s pokladničnými dokladmi boli vykonané v súlade so zákonom
o finančnej kontrole. Vykonanou kontrolou nedošlo k porušeniu právnych predpisov. Poslanci OZ
Správu o kontrole vzali na vedomie.
- Ďalej predložila Správu z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2016 obce
Bodiná. Kontrolou bolo zistené, že jednotlivé uznesenia, ktoré boli prijaté sú splnené. Poslanci OZ
Správu o kontrole vzali na vedomie.
- Ing. Hoštákova ďalej predložila Správu z vykonanej kontroly dohôd o hmotnej zodpovednosti,
kontrola dodržiavania §182 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Kontrolou bolo zistené, že
pracovníci obecného úradu majú dohody o hmotnej zodpovednosti a tak nedošlo k porušeniu
právnych predpisov. Poslanci OZ Správu o kontrole vzali na vedomie.
- Starostka obce informovala poslancov OZ o príprave akcie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
v mesiaci október 2016.
Bod 6/ - Diskusia
p. Peter Milo požiadal starostku obce o zabezpečenie orezania stromov na ceste vedúcej na ihrisko,
ktoré zasahujú na cestu a tak znemožňujú prístup áut na ihrisko. Je potrebné, aby sa vyzval vlastník
a tieto orezal.
p. Marián Kľúčik poukázal na nefunkčnosť verejného osvetlenia v ulici Čakan, kde nesvietia štyri
lampy.

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. Stanislav Kľúčik

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 3/2016
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 30. augusta 2016

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Správu z vykonanej kontroly pokladničných dokladov
b/ Správu z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2016 obce
Bodiná
c/ Správu z vykonanej kontroly dohôd o hmotnej zodpovednosti

II.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 2/2016 bolo splnené.

III.

Schvaľuje :
a/ Úpravu rozpočtu k 31.8.2016
b/ Zmenu funkčného využitia UPN-o Bodiná
c/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 hlavnej kontrolórky obce Bodiná

IV.

Úklada :
a/ Poslancom OZ Ing. Petrovi Dúbravkovi a p. Stanislavovi Kľúčikovi premeranie
rímskokatolíckeho cintorína za účelom jeho oplotenia.
Termín: 02.09.2016

V.

Odporúča:
a/ Starostke obce vyzvať vlastníka pozemku pri ceste vedúcej na športové ihrisko
k orezaniu stromov, ktoré zasahujú do cesty.
Termín: nasledujúce OZ
b/ Zabezpečiť opravu verejného osvetlenia
Termín : 09/2016

Marcela Filová
starostka obce

