Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách,
konaného 10. 12. 2018 v zasadačke obecného úradu
Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Juraj Adámik, Blanka Čagáneková, Ing. Jaroslav Gubáň, Patrik
Harský, Rastislav Kubíček, Ivan Kucko, Ing. Ivan Pavelka, Radoslav Sloboda, Ján
Šiška, Ing. Eva Kmeťová, Veronika Ardonová, Elena Skalická (Príloha 1)
Neprítomní:

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia a kontrola uznesení,

2)

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

3)

Návrh na zriadenie obecnej rady a komisií OZ,

4)

Rozpočtové opatrenia č. 11,12/2018,

5)

Návrh Dodatku, č. 3/2018 k VZN č. 1/2013 o fin. MŠ a škol. zariadení na území
obce Bojničky a CVČ na území SR,

6)

Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce za r. 2018,

7)

Určenie platu starostu,

8)

Určenie odmeny hl. kontrolórky za rok 2018,

9)

Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Bojničky
na roky 2019 – 2021, a rok 2019,

10)

Návrh viacročného rozpočtu obce Bojničky na roky 2019 – 2021 a na rok 2019,

11)

Správa hl. kontrolórky obce o výsledku kontroly,

12)

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019,

13)

Harmonogram zasadnutí OZ Bojničky na rok 2019,

14)

Rôzne,

15)

Diskusia,

16)

Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bojničkách otvoril starosta obce Ing. Igor Bojnanský,
ktorý zároveň privítal poslancov obce, ako aj hostí zasadnutia. Prítomných oboznámil s programom
zasadnutia (viď pozvánka) a zároveň v prípade pripomienok vyzval prítomných k ich predloženiu.
Nikto nepredložil doplňujúci bod do programu zasadnutia.

Uznesenie č. 1/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/7/2018 bolo schválené.
V tomto bode programu starosta obce odovzdal slovo hl. kontrolórke Ing. E. Kmeťovej, ktorá
informovala o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Uznesenie č. 2/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená – Veronika Ardonová
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci – p. Adámik. a p. Čagáneková
Uznesenie č. 3/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa – Veroniku Ardonovú a
overovateľov zápisnice – p. Adámika. a p. Čagáneková.
K bodu č. 3
V tomto bode starosta navrhol do obecnej rady zástupcu starostu – Ing. Gubáňa, p. Kucka, a Ing.
Pavelku. Pani poslankyňa Čagáneková sa spýtala, či je potrebná obecná rada, nakoľko sa tam
prejednáva všetko, čo je na OZ. Pán Ing. Gubáň odpovedal, že obecná rada slúži na zefektívnenie
činnosti OZ (Príloha 2).

Uznesenie č. 4/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zriaďuje Obecnú radu pri OZ Bojničky na celé funkčné obdobie r. 2018 –
2022 v zložení: Ing. Gubáň, p. Kucko, Ing. Pavelka.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 8 (Adámik, Gubáň, Harský, Kubíček, Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Čagáneková)
Uznesenie č. 4/7/2018 bolo schválené.
Ďalej sa prejednávalo zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných činiteľov. Pánom starostom boli navrhnutí: p. Adámik, p. Čagáneková, p. Kubíček.
Uznesenie č. 5/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
na celé funkčné obdobie r. 2018 – 2022 v zložení: p. Adámik, p. Čagáneková, p. Kubíček.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 6 (Gubáň, Harský, Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Adámik, Čagáneková, Kubíček)
Uznesenie č. 5/7/2018 bolo schválené.
K bodu č. 4
Vo štvrtom bode programu p. kontrolórka Ing. Kmeťová podala informácie o rozpočtových
opatreniach (Príloha 3).
Uznesenie č. 6/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2018.

Uznesenie č. 7/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2018.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/7/2018 bolo schválené.
K bodu č. 5
V piatom bode p. starosta odovzdal slovo p. riaditeľovi ZŠ s MŠ, ktorý predniesol Návrh
Dodatku č. 3/2018 k VZN č. 1/2013 o fin. MŠ a škol. zariadení na území obce Bojničky a CVČ
na území SR (Príloha 4).
Uznesenie č. 8/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 1/2013 o fin. MŠ a škol. zariadení
na území obce Bojničky a CVČ na území SR.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/7/2018 bolo schválené.
K bodu č. 6
V nasledujúcom bode programu p. kontrolórka informovala OZ o nevyčerpanej dovolenke
p. starostu, a následne navrhla náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2017.
Uznesenie č. 9/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 2 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje
náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce v rozsahu 20 dní.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/7/2018 bolo schválené.
K bodu č. 7
V siedmom bode sa prejednával plat starostu obce. Podľa zákona č. 320/2018 platný
od 1. decembra 2018 sa mení koeficient z 1,98 na 2,20 podľa počtu obyvateľov. Ing. Gubáň navrhol
odmenu vo výške 40 %, nakoľko strop je 60 %, a výsledky za predchádzajúce volebné obdobie sú
viditeľné. Na základe týchto údajov vyplýva, že plat starostu obce je 2939,- Eur. (Príloha 5).
Uznesenie č. 10/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostu
v sume, ktorá sa podľa § 4 odst. 2 citovaného zákona rovná zvýšeniu minimálneho platu o 40 %.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/7/2018 bolo schválené.
K bodu č. 8
V nasledujúcom bode programu starosta ocenil prácu hl. kontrolórky Ing. Kmeťovej, Ing. Gubáň
navrhol odmenu hl. kontrolórky, vo výške 30 %.
Uznesenie č. 11/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hl. kontrolórky za rok 2018 vo výške o 30 % ročného
platu.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/7/2018 bolo schválené.
K bodu č. 9
V deviatom bode sa p. kontrolórka prečítala Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce
Bojničky na roky 2019 – 2021 (Príloha 6).
Uznesenie č. 12/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu viacročného
rozpočtu obce Bojničky na roky 2019 – 2021.
K bodu č. 10
V nasledujúcom bode p. starosta prečítal Návrh viacročného rozpočtu obce Bojničky na roky
2020 – 2021 a na rok 2019 (Príloha 7, 8).
Uznesenie č. 13/7/2018
Obecné zastupiteľstvo shvaľuje Návrh rozpočtu obce Bojničky na rok 2019.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/7/2018 bolo schválené.
Uznesenie č. 14/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu obce Bojničky na roky
2020 – 2021.
K bodu č. 11

V tomto bode p. kontrolórka prečítala Správu hl. kontrolórky obce o výsledku kontroly (Príloha
9).
Uznesenie č. 15/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hl. kontrolórky obce o výsledku kontroly.
K bodu č. 12
V 12. bode Ing. Kmeťová uviedla Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 (Príloha 10).
Uznesenie č. 16/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce Bojničky
na I. polrok 2019.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 16/7/2018 bolo schválené.
.
K bodu č. 13
V nasledujúcom p. starosta predniesol Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019 (Príloha 11).
Uznesenie č. 17/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Bojničky na rok 2019.

Hlasovanie:
Prítomných: 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kubíček R., Kucko, Ing. Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/7/2018 bolo schválené.

K bodu č. 14
V tomto bode sa prihlásil hosť p. Michalička, ktorý sa spýtal na svoju žiadosť ohľadom kúpy
pozemku. Pán Michalička priniesol fotodokumentáciu, na ktorej poukázal, že na predmetnom
pozemku sa nachádza žumpa, ktorá žiadnym spôsobom nezasahuje do miestnej komunikácie.
K bodu č. 15
Pán starosta zhodnotil adventné popoludnie a následne oznámil o ďalších akciách, ktoré sa
uskutočnia: v stredu posedenie dôchodcov a v piatok posedenie s poďakovaním.
K bodu č. 16 Záver
Záverom sa starosta Ing. Igor Bojnanský poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom
za účasť, poprial všetkým všetko dobré do Nového roka, hlavne zdravia, aby sme sa v plnom
nasadení stretli v roku 2019.
V Bojničkách 10. 12. 2018

Ing. Igor Bojnanský, v.r.
starosta obce
Zapísala: Veronika Ardonová
Overovatelia zápisnice: Juraj Adámik
Blanka Čagáneková

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného
dňa 10. 12. 2018
Uznesenie č. 1/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ.
Uznesenie č. 2/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 3/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa – Veroniku Ardonovú a
overovateľov zápisnice – p. Adámika. a p. Čagáneková.
Uznesenie č. 4/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zriaďuje Obecnú radu pri OZ Bojničky na celé funkčné obdobie r. 2018 –
2022 v zložení: Ing. Gubáň, p. Kucko, Ing. Pavelka.
Uznesenie č. 5/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
na celé funkčné obdobie r. 2018 – 2022 v zložení: p. Adámik, p. Čagáneková, p. Kubíček.
Uznesenie č. 6/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2018.
Uznesenie č. 7/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2018.

Uznesenie č. 8/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 1/2013 o fin. MŠ a škol. zariadení
na území obce Bojničky a CVČ na území SR.
Uznesenie č. 9/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 2 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje
náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce v rozsahu 20 dní.
Uznesenie č. 10/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostu
v sume, ktorá sa podľa § 4 odst. 2 citovaného zákona rovná zvýšeniu minimálneho platu o 40 %.
Uznesenie č. 11/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hl. kontrolórky za rok 2018 vo výške o 30 % ročného
platu.
Uznesenie č. 12/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu viacročného
rozpočtu obce Bojničky na roky 2019 – 2021.
Uznesenie č. 13/7/2018
Obecné zastupiteľstvo shvaľuje Návrh rozpočtu obce Bojničky na rok 2019.
Uznesenie č. 14/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu obce Bojničky na roky
2020 – 2021.
Uznesenie č. 15/7/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hl. kontrolórky obce o výsledku kontroly.

Uznesenie č. 16/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce Bojničky
na I. polrok 2019.
Uznesenie č. 17/7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Bojničky na rok 2019.

V Bojničkách 10. 12. 2018

Ing. Igor Bojnanský v.r.
starosta obce

