
Zápisnica  

 

Napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bodzianskych Lúkach konaného dňa 

12.3.2021  o 18,00 hodine na obecnom úrade 

 

Prítomní: Ing. Aradi Monika- starostka obce, Ing., Borsányi Vojtech- zástupca starostu, Ing. 

Aradi István, Farkas Štefan, Kovács József, Vermes Anikó, Mgr., Horváth Julianna- hlavný 

kontrolór 

Neprítomní: každý sa zúčastnil zasadnutia 

Hostia: neboli 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Plnenie rozpočtu IV.Q. 2020 

3. Iné 

 

1. Rokovanie zasadnutia OZ,  ktoré bolo verejné, viedla  starostka obce. Po kontrole 

uznášania schopnosti prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo súhlasil s programom rokovania a na základe súhlasu všetkých 

prítomných uskutočnenie rokovania obecného zastupiteľstva Bodzianske Lúky bude 

v jazyku maďarskom. 

2. Účtovníčka obecného úradu prečítala plnenie rozpočtu na rok 2020. K plneniu 

rozpočtu neboli žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje plnenie rozpočtu obce Bodzianske Lúky 

na rok 2020.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

3. PD Sokolce poslala zmluvu o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri 

prevádzkovaní podniku. Návrh zmluvy je na dobu neurčitú, cena za rok 140 €/ ha. 

Starostka poslala daný návrh zmluvy našim právnikom, treba prepracovať zmluvu 

podľa terajších zákonov. PD Sokolce súhlasilo s tým. 

Poslanec Ing. Aradi navrhol,  aby sme nepodpisovali zmluvu na dobu neurčitú. 

Usporiadanie pozemkov nie je ešte dokončená. Preto navrhuje dobu nájmu na 10 

rokov.  Iné pripomienky neboli. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s nájmom poľnohospodárskych 

nehnuteľností na dobu 10 rokov. 

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 



                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

4. Starostka obce podala správu o podpísaní zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy. Do 

dnešného dňa sme nevedeli ju podpísať s manželmi  Ing. Álló István a Kulichová 

Gizela, lebo Správa katastra v Komárne sa pomýlila a LV č. 1191, parcely registra 

„C“, parc. č. 1328/2 o výmere 2570 m2 trvalý trávnatý porast v podiele 3/4-ine k celku 

už napísala do ich majetku. Preto, najprv Správa katastra musí opraviť svoju chybu, až 

potom sa podpíše zmluvu. 

5. Obecné dni: momentálne je taká situácia, že sa nikto nevie vyjadriť čo bude v lete. 

Počítajme tým, že sa uvoľní situácia. Takže pripravujme obecné dni a potom podľa 

situácie sa rozhodneme. 

6. Starostka oznámila obecnému zastupiteľstvu, že úroveň vytriedenia komunálneho 

odpadu v roku 2020 obce Bodzianske Lúky je 42,26 %. 

 

 

 

Zápisnicu zapísala: Ing. Aradi Monika- starostka obce 

 

 

Bodzianske Lúky, 29.3.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Aradi, Ing.                                                               Borsányi Vojtech 

Starostka                                                                                zástupca starostky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 1/2021 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.3.2021 

o 18,00 hodine na obecnom úrade 

 

 

 A) Schvaľuje 

1.   plnenie rozpočtu Obecného úradu Bodzianske Lúky na rok  2020  

 

  B) Súhlasí 

1.  súhlasilo s nájmom poľnohospodárskych nehnuteľností na dobu 10 rokov. 

 

C) Berie na vedomie 

1. o stave zmluvy o budúcej zmluve s manželmi Álló a Kulichová 

2. úroveň triedenia obce Bodzianske Lúky je 42,26  %. 

 

 

 

 

 

Bodzianske Lúky, 13.3.2021 

 

 

 

Starostka                                                                                      zástupca starostky 

 

 



 

Zápisnica  

 

Napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bodzianskych Lúkach konaného dňa 

11.6.2021  o 18,00 hodine na obecnom úrade 

 

Prítomní: Ing. Aradi Monika- starostka obce, Ing., Borsányi Vojtech- zástupca starostu, Ing. 

Aradi István, Farkas Štefan, Kovács József, Vermes Anikó, Mgr., Horváth Julianna- hlavný 

kontrolór 

Neprítomní: každý sa zúčastnil zasadnutia 

Hostia: neboli 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Plnenie rozpočtu I.Q. 2021 

3. Individuálna výročná správa a záverečný účet za rok 2020 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021 

5. Návrh zmeny v rozpočte  

6. ostatné 

 

1. Rokovanie zasadnutia OZ,  ktoré bolo verejné, viedla  starostka obce. Po kontrole 

uznášania schopnosti prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo súhlasil s programom rokovania a na základe súhlasu všetkých 

prítomných uskutočnenie rokovania obecného zastupiteľstva Bodzianske Lúky bude 

v jazyku maďarskom. 

2. Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo terénnou prehliadkou šatne pre 

futbalistov, kde poslanci obecného zastupiteľstva sa mohli oboznámiť so skutočným 

stavom šatne. Po terénnej prehliadke sa pokračovalo v podľa programu pozvánky. 

3. Účtovníčka obecného úradu prečítala plnenie rozpočtu na 1. Q 2021. K plneniu 

rozpočtu neboli žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje plnenie rozpočtu obce Bodzianske Lúky 

na 1. Q.  2021.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

4. Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo so záverečným účtom obce 

Bodzianske Lúky na rok 2020 a výročnou správou na rok 2020. 



K správe neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečnú 

správu obec Bodzianske Lúky. 

-  Záverečný účet obce Bodzianske Lúky za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

-Tvorbu rezervného fondu vo výške  13033,67 EUR. 

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky  k 

záverečnému účtu obce za rok 2020 

- Hlavná kontrolórka predniesla plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021, 

ktorý je priložený k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. 

5. K bodu 5. starostka: po kontrole rozpočtu, starostka navrhuje, aby tie veci, ktoré by 

sme chceli v obci opraviť, zmeniť, použili rezervný fond. Obecný úrad každý  rok sa 

snaží uzatvoriť bežný rok s prebytkom. Vieme, že obec pravdepodobne dostane 

v minimálnom množstve financie na opravu majetku cudzie prostriedky. Väčšina 

projektov vyššej úrovni je predrážená.  Sme malá obec, nie sme atraktívna obec pre 

okres, kraj či vládu. Cieľom starostky bolo vždy, aby sme vedeli spraviť veci 

z vlastných financií. Preto starostka obce navrhuje vypísať verejné obstaranie s nízkou 

hodnotou podľa § 117 na obstaranie stavebných prác na opravu plota cintorína 

a pomník padlým v druhej svetovej vojne. V roku 2019 a 2020 obec mala zisk 

z hospodárenia roka, preto navrhuje, aby náklady boli hradené z rezervného fondu 

minulých rokov. Predpokladaná hodnota na opravu plota cintorína je 20000 EUR 

a oprava podstavca pomníka padlým v druhej svetovej vojne 4000 EUR. Nemal nikto 

pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje vypísanie verejného obstarania s nízkou 

hodnotou podľa § 117 na opravu cintorína a opravu podstavca pomníka padlým 

v druhej svetovej vojne. 

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

Starostka navrhuje, zmeniť rozpočet tak, ako bude v zápisnici verejného obstarania, 

ale náklady maximálne do predpokladanej výšky hradiť v rezervného fondu 

predchádzajúcich rokov. Bez pripomienok. 



Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

- Ďalej predpokladaná hodnota opravy chodníka smerom ku kostolu je do 15000 

EUR (PH bude vypočítaná podľa cenových ponúk vo verejnom obstarávaní), 

navrhujem, aby náklady boli hradené z rezervného fondu minulých rokov a bol 

vypísaný verejné obstaranie s nízkou hodnotou podľa § 117.  Bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje vypísaní verejného obstarávania 

s nízkou hodnotou podľa § 117 na opravu chodníka. 

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

- Zo strany Gúta service Kolárovo bola daná otázka ohľadne zberu komunálneho 

odpadu v roku 2022. Už je možnosť zberu odpadu presne podľa váhy. Starostka 

ešte navrhla, aby budúci rok nezbierali od obyvateľov podľa váhy, aj keď vieme, 

že takto by bolo spravodlivejšie. Ale v obci veľa samôt, kam nechodia zbierať. Pri 

autobusových zastávkach sú vyložené smetné koše, do ktorých je možné hodiť 

komunálny odpad. Vieme veľmi dobre, že aj okolo idúci hádžu tam odpad a máme 

obavy, keď nebude tam kuka nádoba, tak to rozhádžu po katastri. Na to obec nemá 

ľudí, aby zbieral takýto odpad a pokuty za to môžu byť veľmi vysoké. Starostka 

vypočula niektoré veľké obce, kde je zavedený spôsob odvozu podľa množstva 

a väčšina sa sťažovala, že neúmerne sa zvýšilo množstvo čiernych skládok. Máme 

obavy, že by sa to stalo aj u nás. Preto navrhujeme vyčkať aké budú skúsenosti 

v Kolárove a potom podľa skúseností sa zariadime.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom, aby na rok 2022 ešte obec bude zbierať 

komunálny odpad podľa paušálu. 

 

Bodzianske Lúky, 18.6.2021 

 

 

 

Starostka obce                                                      zástupca starostky 

 

 

 

 

 

  



 

Uznesenie č. 2/2021 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.6.2021 

o 18,00 hodine na obecnom úrade 

 

 

 A) Schvaľuje 

1.   plnenie rozpočtu Obecného úradu Bodzianske Lúky na 1. Q  2021 

2.  výročnú správu obce Bodzianske Lúky a záverečný účet obce Bodzianske Lúky bez výhrad 

3. Tvorbu rezervného fondu vo výške  13033,67 EUR. 

 

4. jednohlasne schvaľuje vypísanie verejného obstarania s nízkou hodnotou podľa § 117 na 

opravu plota cintorína a opravu podstavca pomníka padlým v druhej svetovej vojne. 

5. jednohlasne schvaľuje vypísanie verejného obstarania s nízkou hodnotou podľa § 117 na 

opravu chodníka smerom ku kostolu 

 
  

B) Berie na vedomie 

1.  stanovisko hlavnej kontrolórky  k záverečnému účtu obce za rok 2020 

2. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. 

C) Súhlasí 

1. so zberom komunálneho odpadu v roku 2022 tak, ako v roku 2021 

Bodzianske Lúky,  18.6.2021 

 

 

 

Starostka                                                                                      zástupca starostky 

 

 

 



Zápisnica  

 

Napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bodzianskych Lúkach konaného dňa 

13.9.2021  o 18,00 hodine na obecnom úrade 

 

Prítomní: Ing. Aradi Monika- starostka obce, Ing., Borsányi Vojtech- zástupca starostu, Ing. 

Aradi István, Farkas Štefan, Kovács József, Vermes Anikó, Mgr., Horváth Julianna- hlavný 

kontrolór 

Neprítomní: každý sa zúčastnil zasadnutia 

Hostia: neboli 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Plnenie rozpočtu I. polroku. 2021 

3. Ostatné 

 

1. Rokovanie zasadnutia OZ,  ktoré bolo verejné, viedla  starostka obce. Po kontrole 

uznášania schopnosti prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo súhlasil s programom rokovania a na základe súhlasu všetkých 

prítomných uskutočnenie rokovania obecného zastupiteľstva Bodzianske Lúky bude 

v jazyku maďarskom. 

2. Účtovníčka obecného úradu prečítala plnenie rozpočtu na 1polrok 2021. K plneniu 

rozpočtu neboli žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje plnenie rozpočtu obce Bodzianske Lúky 

na 1. polrok 2021.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

3. Starostka obce navrhuje vypísanie verejného obstarania s nízkou hodnotou podľa § 

117 na opravu obecných ciest tryskovou metódou.  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

schvaľuje vypísanie verejného obstarávania s nízkou hodnotou podľa § 117 na opravu 

obecných ciest. 

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 



4. Správa starostky o prácach v obci:  

- Oprava plotu cintorín sa už začala, predpokladám skoré dokončenie prác.  

- Oprava podstavca pomníka padlým v druhej svetovej vojne sa ešte nezačala. 

Dodávateľ žuly pre epidémiu mešká, preto kamenosochár nevie začať prácu. 

- Oprava chodníka sa tiež začala, táto práca ešte pokračuje. Oznámili mi, že strašne 

veľa materiálu- asfaltu sa minie. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostky o prácach v obci. 

 

Obecné dni: Obecné dni sa konali 24.7.2021. Konzultovala som so starostom obce 

Sárosd o priateľskom zápase dvoch obcí, ale nakoniec zrušili, pre COVID opatrenia 

v Slovenskej republike. Tak sme zvolali futbalistov okolitých obcí, Bodze, Tôň 

a Zemianska Olča, oni veľmi radi prišli zahrať priateľský zápas. Veľmi veľa ľudí sa 

zúčastnilo na zápase oproti ostatným zápasom. Konečne mohli zahrať futbal- tak sa 

vyjadrovali hráči. Okrem toho na programe sa zúčastnilo tiež viac ľudí, ako bolo 

obyčajne. Som veľmi rada, že nakoniec sme to zorganizovali, každý sa vyjadril v tom 

zmysle, že už to bolo na čase sa stretnúť s ľuďmi. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o obecnom dni uskutočnené dňa 

24.7.2021. 

 

 

 

 

 

Bodzianske Lúky, 20.9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce                                                                         zástupca starostky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 3/2021 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.9.2021 

o 18,00 hodine na obecnom úrade 

 

 

 

 

 

 

 

 A) Schvaľuje 

1.   plnenie rozpočtu Obecného úradu Bodzianske Lúky na 1.polrok  2021 

2. vypísanie verejného obstarávania s nízkou hodnotou podľa § 117 na opravu obecných ciest. 

 
  

B) Berie na vedomie 

1.  berie na vedomie správu starostky o prácach v obci 

2. správu o obecnom dni uskutočnené dňa 24.7.2021. 

 

 

Bodzianske Lúky,  20.9.2021 

 

 

 

Starostka                                                                                      zástupca starostky 

 

 



 

Zápisnica  

 

Napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bodzianskych Lúkach konaného dňa 

15.12.2021  o 18,00 hodine na obecnom úrade 

 

Prítomní: Ing. Aradi Monika- starostka obce, Ing., Borsányi Vojtech- zástupca starostu, Ing. 

Aradi István, Farkas Štefan, Kovács József, Vermes Anikó, Mgr., Horváth Julianna- hlavný 

kontrolór 

Neprítomní: každý sa zúčastnil zasadnutia 

Hostia: neboli 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Plnenie rozpočtu III.Q. 2021 

3. VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2022 

4. Sadzobník cien obce 

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 

6. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

7. Ostatné 

 

1. Rokovanie zasadnutia OZ,  ktoré bolo verejné, viedla  starostka obce. Po kontrole 

uznášania schopnosti prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo súhlasil s programom rokovania a na základe súhlasu všetkých 

prítomných uskutočnenie rokovania obecného zastupiteľstva Bodzianske Lúky bude 

v jazyku maďarskom. 

2. Účtovníčka obecného úradu prečítala plnenie rozpočtu na III. kvartál rok 2021. K 

plneniu rozpočtu neboli žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje plnenie rozpočtu obce Bodzianske Lúky 

na III kvartál 2021.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 



3. Starostka obce predniesla návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bodzianske 

Lúky od roku 2022, kde návrh zmeny je v § 8, bod 5 tj. 0,06301 €/deň. Pripomienky 

neboli. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne Všeobecne záväzné nariadenie  obce Bodzianske 

Lúky.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

4. Starostka obce predniesla návrh sadzobníka cien obce Bodzianske Lúky podľa zákona 

č. 18/1996 zb. z. o cenách v neskoršom znení. Návrh zmeny je v cene prenájmu 

kultúrneho domu nasledovne:  

- Miestnym fyzickým a právnickým osobám 25 € 

- Ostatní FO a PO                                            50 € 

Pripomienka: Aradi István, Ing. dodal, že po prenájme môžu vyskytnúť škody, za 

odstránenie  je zodpovedný nájomca a aby sme predošli nedorozumenia, navrhuje 

kauciu, ktorú dostane späť ak je všetko v poriadku alebo odstráni vzniknuté vady. 

Navrhuje 100 € ako kauciu. Iná pripomienka nebola 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje sadzobník cien s navrhnutou zmenou  

pre obec Bodzianske Lúky.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

5. Účtovníčka obecného úradu prečítala návrh rozpočtu na rok 2022. K plneniu rozpočtu 

neboli žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje rozpočet obce Bodzianske Lúky na rok 

2022.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

6. Hlavná kontrolórka prečítala návrh činnosti kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

1. polrok 2022, ktorý je priložený k zápisnici. K plánu neboli pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

obce Bodzianske Lúky na 1. polrok 2022.  

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  



                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

7. Hlavná kontrolórka odovzdala výpoveď pracovného pomeru. Koniec pracovného 

vzťahu končí dňom 28.2.2022. Preto starostka obce navrhuje vypísanie vyhlásenia 

voľby hlavného kontrolóra.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. 

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

8. Starostka obce predniesla správu o plnení komunitného plánu za rok 2020. Obecné 

zastupiteľstvo obce Bodzianske Lúky berie na vedomie správu o plnení úloh KPSS. 

9. Starostka tiež predniesla nový Komunitný plán sociálnych služieb obce Bodzianske 

Lúky 2021-2030. K plánu neboli dotazy. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Bodzianske Lúky 2021-2030. 

Hlasovanie: za: 5 poslanci (Aradi, Borsányi, Farkas, Kovács, Vermes) 

                           Proti: nikto  

                             Zdržal sa hlasovania: nikto 

10. Starostka tiež oznámila obecnému zastupiteľstvu, že navštívil nás riaditeľ Okresného 

riaditeľstva PZ v Komárne, Ing. Peter Kanda. Cieľom jeho návštevy bol oznámiť 

zmenu územnej pôsobnosti obvodného oddelenia PZ v Zemianskej Olči. To znamená, 

že administratívne zrušia Obvodné oddelenie PZ v Zemianskej Olči a zároveň sa 

vrátia policajti v obmedzenom počte. To pre nás bude znamenať aj to, že od 1.7.2022 

naša obec bude patriť k obvodnému oddeleniu PZ Kolárovo. Zatiaľ je to v pláne, ešte 

nič nie je isté. Bližšie informácie nám oznámia.  

Tiež som predniesla problém v našej obci, kde v Častej je tabuľa zákaz vjazdu, 

obyvatelia a ich rodina je často pokutovaná. Preto sme sa dohodli, že vymeníme 

tabuľu na zákaz prejazdu. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostky o návšteve riaditeľa 

Okresného riaditeľstva PZ v Komárne. 

 

Bodzianske Lúky, 21.12.2022 

 

 

 

 

Starostka obce                                                                     zástupca starostky 

 

 



Uznesenie č. 4/2021 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2021 

o 18,00 hodine na obecnom úrade 

 

 

 A) Schvaľuje 

1.   plnenie rozpočtu Obecného úradu Bodzianske Lúky na 3. Q  2021 

2.  jednohlasne Všeobecne záväzné nariadenie  o dani z nehnuteľnosti, o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Bodzianske Lúky.  

3. jednohlasne schvaľuje sadzobník cien s navrhnutou zmenou  pre obec Bodzianske Lúky 

4. jednohlasne schvaľuje rozpočet obce Bodzianske Lúky na rok 2022.  

5. jednohlasne schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

6. jednohlasne schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Bodzianske Lúky 2021-

2030. 

 

B) Berie na vedomie 

1.  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Bodzianske Lúky na 1. polrok 2022.  

2.  o plnení úloh KPSS za rok 2020 

3. správu starostky o návšteve riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Komárne 

Bodzianske Lúky, 21.12.2021 

  

 

 

 

Starostka                                                                                      zástupca starostky 

 


