ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 15.04.2019 v zasadacej miestnosti
OcÚ Bodiná
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1/ Zahájenie
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola plnenia uznesenia
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018
5/ Záverečný účet za rok 2018
6/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu na roky 2019-2021
7/ Viacročný rozpočet na roky 2019 - 2021
8/ Rôzne
9/ 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.
Bod 2/ - Starostka obce za overovateľov zápisnice ustanovila p. Antona Pivarči a p. Petra Mila . Písaním
zápisnice bola poverená pracovníčka Obecného úradu v Bodinej p. Jana Kováčiková.
Bod 3/ - Kontrola plnenia uznesenia č. 1/2019 bod III a/ zo dňa 04.02.2019 – zabezpečiť dopravné
značenie na miestnych komunikáciách. Uznesenie bolo splnené.
Bod 4/ - Ing. Anna Hoštáková, hlavná kontrolórka obce Bodiná predniesla stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2018 so záverom, že návrh záverečného účtu za rok 2018 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 2018 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2018. 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 2018 s výrokom celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrad. Poslanci OZ stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
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Bod 5/ - Ekonómka OcÚ Bodiná predložila na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu výsledky hospodárenia OcÚ za rok 2018 a záverečný účet obce Bodiná za rok 2018.
Prítomných oboznámila o celkovom plnení príjmovej časti vo výške 1 223 417,56 € a výdavkovej časti
vo výške 1 203 788,76 € podľa jednotlivých oddielov a paragrafov, tiež schválili záverečný účet obce
s tým, že zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018 vo výške 47 593,35 EUR bude použitý na
kapitálový výdavok – výstavba obce. Hospodárenie a záverečný účet za rok 2018 bol schválený bez
výhrad.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslanci, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Bod 6/ - V tomto bode hlavná kontrolórka Obce Bodiná predložila zmysle §18 f, odsek 1, písmeno c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanovisko hlavného
kontrolóra Obce Bodiná k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021, kde rozpočty boli
vypracované v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona 611/2005 Z.z. Rozpočty boli
vypracované na dobrej úrovni, a preto odporúča rozpočty schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva
stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
Bod 7/ - Ekonómka Obce Bodiná predložila rozpočet na rok 2019 v príjmovej časti vo výške
384 177,00 €, vo výdavkovej časti 384 177,00 €, rozdelené podľa jednotlivých oddielov a paragrafov.
Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Poslanci OZ rozpočet na rok 2019 schválili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
Ďalej predložila rozpočty na roky 2019 – 2021 v príjmovej časti 147 010,00 €, vo výdavkovej časti
147 010,00 € taktiež podrobne rozdelené podľa jednotlivých oddielov a paragrafov. Poslanci OZ
rozpočty na roky 2020-2021 vzali na vedomie.
Bod 8/ - V tomto bode starostka obce podala návrh na vyplatenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce
a to 30 % z priemernej mzdy za rok, t.j. 277,20 €. Poslanci návrh na odmenu hlavnej kontrolórky
schválili.
HLASOVANIE: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
- Ďalej informovala poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti podania žiadosti na zriadenie
kompostárne v obci.
- starostka obce informovala o objednaní detského kolotoča na detské ihrisko v základnej škole.
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. Anton Pivarči
p. Peter Milo
Marcela Filová
starostka obce
Strana 2 z 3

UZNESENIE č. 2/2019
Obecného zastupiteľstva v Bodinej, konaného dňa 15. apríla 2019

Obecné zastupiteľstvo v Bodinej po prerokovaní jednotlivých bodov programu :
I.

Konštatuje , že
a/ uznesenie bolo splnené

II.

Berie na vedomie:
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bodiná za rok 2018
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu 2019-2021
c/ Rozpočet na roky 2020-2021

III.

Schvaľuje :
a/ Celoročné hospodárenie obce – záverečný účet za rok 2018 bez výhrad
b/ Rozpočet na rok 2019
c/ Odmenu hlavnej kontrolórky obce vo výške 277,20 €

Marcela Filová
starostka obce
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