ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 18.06.2018 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Návrh VZN o organizácií miestneho referenda
4/ Úprava rozpočtu Obce Bodiná k 30.06.2018
5/ Rôzne
6/ 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 p. Peter Milo a p. Stanislav Kľúčik. Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 2/ - Kontrola plnenia uznesenia č. 1/2018 bod III. zo dňa 14.03.2018 - úloha sa presúva na
nasledujúce zastupiteľstvo.
Bod 3/ - P. Jana Kováčiková predložia Všeobecné záväzné nariadenie obce Bodiná č. 1/2018
o organizácií miestneho referenda . VZN upravuje náležitosti, oznámenia podľa osobitného predpisu
a ďalšie podrobnosti o organizácií miestneho referenda. Poslanci VZN odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5, PROTI:0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Bod 4/ - Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu k 30.06.2018 v príjmovej i výdavkovej časti
Obec prijala finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava vo výške 1 400,00 €,
ktoré musia byť použité na výdavky Dobrovoľného hasičského zboru Bodiná . Rozpočet príjmovej
časti bude navýšený o 1 400,00 €, výška rozpočtu príjmov bude 1 246 482,00 € a rozpočet
výdavkovej časti bude navýšený o 1 400,00 €, výška rozpočtu výdavkov bude 1 246 482,00 €.
Poslanci uvedený návrh odsúhlasili :
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI: 0

Bod 5/ - Rôzne
- V tomto bode starostka obce predložila žiadosť p. Mariána Michalíka, bytom Bodiná č. 162
o schválenie zastavovacej štúdie IBV pre par. číslo 773 v k.ú. Bodiná lokalita Slatiny, za
účelom výstavby rodinného domu. Poslanci OZ zastavovaciu štúdiu odsúhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0, PROTI:
-

Starostka obce informovala poslancov OZ o podaní upozornenia prokurátora, zo dňa
24.05.2018, že Obec Bodiná nemá VZN o organizácií miestneho referenda. Návrh VZN č.
1/2018 o organizácií miestneho referenda bolo vypracované v zmysle zákona 369/1990 Zb.
o Obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ vzali upozornenie
prokurátora na vedomie.

-

P. Marcela Filová, informovala poslancov OZ o získaní finančného príspevku vo výške 600,00 €
z TSK na obecné slávnosti, ktoré sa budú konať 01.09.2018.

-

Ďalej starostka obce informovala o nespokojnosti občanov s nefunkčnosťou obecného
rozhlasu. Oprava obecného rozhlasu prebehla v 23. týždni, nakoľko je potrebné vymeniť
niektoré rozhlasy, tieto sú objednané, lebo nie sú teraz na sklade. Nakoľko posledný rozhlas
je umiestnený pri odbočke na Bielu vodu, pri oprave obecného rozhlasu budú pridané dva
kusy v dolnej časti obce.

-

Starostka obce informovala poslancov OZ o schválení žiadosti nenávratného finančného
príspevku vo výške 141 550,00 € prostredníctvom Združenia obcí Strážovské vrchy Domaniža
pre 14 obcí z Ministerstva životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného
prostredia na kompostéry.

-

Ďalej informovala poslancov OZ o žiadosti občanov o pridanie autobusového spoja
z Považskej Bystrice do obce Bodiná v časovom rozmedzí od 12.30 hod. do 13.00 hodiny pre
žiakov základných škôl II. stupňa. Obec Bodiná postúpi žiadosť na vybavenie SAD Trenčín.

-

Starostka predložila žiadosť od p. Marianny Janáčkovej o vybudovanie prístupovej
komunikácie k par. č. KNC 1838 a 1839 v k.ú. Bodiná. Po krátkej diskusii poslanci OZ žiadosť o
vybudovanie komunikácie zamietli, nakoľko obec nemá finančné prostriedky na jej
vybudovanie.

-

Starostka obce informovala poslancov OZ o výmene dvoch kusov 1100 l kontajnerov
a zároveň podala informáciu, aké sú finančné náklady na vývoz 1 ks veľkokapacitného
kontajnera, ktorý je umiestnený v areáli bývalej základnej školy. Náklady na jeden vývoz
kontajnera sú 365,00 € .

Bod 6/ Diskusia
Mgr. Miroslav Brveník – informoval sa o zabudovaní odtokovej rúry do rigola od súpisného čísla 30.
Starostka na diskusný príspevok reagovala s tým, že už sa na základe sťažnosti občanov obrátila na
Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja so žiadosťou o vyčistenie rigola, ktorý bol dlhodobo
zanesený a voda z neho sa vyplavovala na miestnu komunikáciu. Na základe stanoviska SC TSK , ktorí
sú vlastníci rigolov, nie je možné zabudovať rúry, nakoľko rigoly slúžia na zadržiavanie vody zo
svahov a rigol musí byť otvorený.
p. Peter Milo – upozornil na havarijný stav oplotenia na futbalovom ihrisku. Požiadal OZ, aby obec
bola nápomocná pri zakúpení materiálu na jeho opravu.

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

Zapísala: Jana Kováčiková
Overovatelia: p. Peter Milo
p. Stanislav Kľúčik

Marcela Filová
starostka obce

UZNESENIE č. 2/2018
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 18. júna 2018

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

I.

Berie na vedomie:
a/ Upozornenie prokurátora o organizácií miestneho referenda v Obci Bodiná

II. S c h v a ľ u j e :
a/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda
b/ Úprava rozpočtu Obce Bodiná k 30.06.2018
c/ Zastavovaciu štúdiu IBV Bodiná pre par. čísla 773 v k.ú. Bodiná pre p. Mariána
Michalíka, bytom Bodiná č. 162

III. U k l a d á :
a/ Poslancovi OZ p. Mariánovi Kľúčikovi, zabezpečiť odvodňovací žľab k rodinnému domu
súpisné číslo 76
Termín: nasledujúce zasadnutie

IV.

Odporúča :
a/ Starostke obce podať žiadosť na SAD Trenčín o pridanie autobusového spoja
z Považskej Bystrici do obce Bodiná v časovom rozmedzí od 12.30 hod. do 13.00 hod.
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Marcela Filová
starostka obce

