ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 31.05.2016 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Bodiná
4/ Záverečný účet Obce Bodiná za rok 2015
5/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bodiná o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia
6/ Všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Bodiná
7/ Majetkové priznanie starostky obce
8/ Schválenie zastavovacej štúdie
9/ Rôzne
10/ Diskusia
11/ 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 traja poslanci obecného
zastupiteľstva, dvaja poslanci p. Stanislav Kľúčik a p. Peter Milo sa ospravedlnili, preto je zasadnutie
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice ustanovila p. Mariana Kľúčika a Mgr. Miroslava Brveníka. Písaním zápisnice
bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrolu plnenia uznesenia č. 1/2016 bod IV . zo dňa 23.02.2016 - zvolanie zhromaždenia
vlastníkov a dedičov par. Č. KNE 268/12, 268/10,268/9 za účelom vysporiadania vlastníctva
a prechodu pozemkov na obec. Zhromaždenie sa uskutočnilo 6.3.2016. Obecné zastupiteľstvo
v Bodinej konštatuje, že uznesenie bolo splnené.
Bod 3/ - Ing. Anna Hoštáková, hlavná kontrolórka obce Bodiná predniesla stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2015, so záverom, že návrh záverečného účtu za rok 2015 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č,. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa ust. § 16
ods. 5 citovaného zákona. Účtovná závierka za rok 2015 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2015. Výsledok hospodárenia za
uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. . Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v zmysle
§ 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča obecnému

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015 s výrokom celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci OZ Stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
Bod 4/ - Ekonómka OcÚ Bodiná predložila na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu, výsledky hospodárenia OcÚ za rok 2015 a záverečný účet obce Bodiná za rok 2015.
Prítomných oboznámila o celkovom plnení príjmovej časti vo výške 198 427,57 € a výdavkovej časti
vo výške 185 141,02 € podľa jednotlivých oddielov a paragrafov, tiež schválili záverečný účet obce
s tým, že zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 vo výške 14 678,15 EUR bude použitý na
kapitálový výdavok – výstavba obce. Hospodárenie a záverečný účet za rok 2015 bol schválený bez
výhrad
HLASOVANIE: ZA: 3 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej predložila výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2015. Inventarizácia bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve a dospela k uzáveru, že
majetok a záväzky zo zostáv k dátumu 31.12.2015 súhlasia so skutkovým stavom. Majetok obce je vo
výške 471 095,19 €. Poslanci OZ inventarizáciu majetku obce odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 3, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 5/ - p. Jana Kováčiková predložila Všeobecné záväzné nariadenie obce Bodiná č. 3/2016
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. VZN upravuje
náležitosti oznámenia podľa osobitného predpisu a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude
vyrubovať a určuje výšku poplatku. Poslanci VZN odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 3, PROTI:0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 6/ - V tomto bode p. Jana Kováčiková predložila Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bodiná. VZN
vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym
odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém
nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej
katastrálne územie. Poslanci VZN odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 3, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 7/ - 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 2015.
Poslanci OZ majetkové priznanie starostky obce vzali na vedomie.
Bod 8/ V tomto bode starostka obce p. Marcela Filová predložila žiadosť p. Martina Sovíka , bytom
Bodiná č. 166 o schválenie zastavovacej štúdie IBV pre par. čísla KNC 1686,1690 v k.u. Bodiná
lokalita Šemelová, za účelom výstavby rodinného domu a hospodárskej budovy. Poslanci OZ
zastavovaciu štúdiu odsúhlasili.
Hlasovanie: ZA: 3 , ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 9/ - Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu na rok 2016 s tým, že výška rozpočtu bude
nezmenená, rozpočet bude vyrovnaný, len jednotlivé položky a podpoložky budú upravené tak, ako
budú v skutočnosti naplnené k 31.05.2016 presunom finančných prostriedkov z položky, ktorá nie je
napĺňaná. Poslanci uvedený návrh odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 3 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0
-Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková predložila Záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly pokladničných dokladov v pokladni obce v súlade so zákonom o účtovníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov, kde konštatuje, že všetky finančné operácie súvisiace s pokladničnými
dokladmi boli vykonané v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Poslanci OZ Záznam o kontrole
vzali na vedomie.
- Starostka obce informovala poslancov OZ o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava na rekonštrukciu a dobudovanie poľných ciest ,
ktoré vznikli po pozemkových úpravách. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške
1 063 354,22 EUR.
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspeku starostka obce podpísala v Bratislave dňa
30.05.2016.
- Starostka obce poinformovala poslancov o priebehu vybavovania cesty
prostredníctvom notára, kde sa pripravuje zmluva na vklad do katastra nehnuteľnosti

ku Kuricom

- Starostka obce poďakovala poslancom p. Mariánovi Kľúčikovi, Mgr. Miroslavovi Brveníkovi, Ing.
Petrovi Dúbravkovi a p. Petrovi Milovi, že boli nápomocní pri príprave osláv Dňa matiek.
Bod 10/ - Diskusia
Mgr. Miroslav Brveník chcel informáciu, či v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na nákup
čerpadla pre TJ Horec Bodiná. Poslanci OZ zareagovali na požiadavku s tým, že rozpočet pre TJ Horec
Bodiná bol navýšený zo 700,00 € na sumu 1 000,00 € s tým, že skutočné výdavky na TJ boli v roku
2015 vo výške 1450,00 €.
Ing. Peter Dúbravka upozornil na poškodený kontajner pri rímskokatolíckom cintoríne.
Vzhľadom k tomu, že nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: Mgr. Miroslav Brveník
p. Marián Kľúčik

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 2/2016
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 31.mája 2016

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Stanovisko hlavného kontrolórka k záverečnému účtu obce za rok 2015
b/ Majetkové priznanie starostky obce za rok 2015
c/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly pokladničných dokladov

II.

K o n š t a t u j e, ž e
a/ uznesenie OZ č. 1/2016 bolo splnené.

III.

Schvaľuje :
a/ Celoročné hospodárenie obce – záverečný účet za rok 2015 bez výhrad
b/ Inventarizáciu majetku obce za rok 2015
c/ VZN 3/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia
d/ Zastavovaciu štúdiu IBV pre par.čísla KNC 1686, 1690 v k.ú. Bodiná pre p. Martina
Sovíka, bytom Bodiná 166
e/ VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území Obce Bodiná
f/ Úprava rozpočtu k 31.05.2016

IV.

Odporúča:
a/ Starostke obce p. Marcele Filovej zabezpečenie opravy, alebo výmenu 1100 l
kontajnera pred rímskokatolíckym cintorínom
T: nasledujúce OZ

Marcela Filová
starostka obce

