
Obec Bobrovník
ZÁPISNICA

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník
konaného dňa 27.05.2020. v zasadačke OcÚ Bobrovník

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov

3. Schválenie programu

4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa HK o KČ v obci Bobrovník za rok 2019
6. Rozpočtové opatrenia

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019

8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
9. Poverenie zástupcu starostu Obce Bobrovník
10.VZN pohrebiská
11. Zásady odmeňovania OZ
12. Zmluva o zriadení združenia obcí - Cyklodoprava Liptovská Mara

13. Zámer výmeny pozemkov

14. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu verejného osvetlenia

15. Vyhodnotenie cenových ponúk na zmeny a doplnky územného plánu obce Bobrovník
16. Vysporiadanie cesty Hliník - horná časť

17. Vyhodnotenie cenových ponúk na geometrický plán

18. Vyčistenie vodných tokov v obci Bobrovník a Hliník
19. Výmena pozemkov Kolár
20. Značky

21. Spevnené plochy pod kontajnery

22. Prístupová cesta na cintorín v Hliníku
23. Rôzne
24.Záver

l. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Jana Bažíková. Na začiatku rokovania
privítala prítomných poslancov OZ a skonštatovala. že rokovania sa zúčastňuje nadpolovičná
väčšina poslancov OZ, a preto je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovatel'ky a overovatel'ov



Starostka obce určila v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za
zapisovateľku Zuzanu Kubíkovú a za overovateľa zápisnice Emíliu Chovancov u a Miroslava
Trnovca. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov
zápisnice.

Poslancom bola doručená pozvánka s návrhom programu, ktorý bol zároveň riadne
zverejnený 20.05.2020 a zvesený bol v deň konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi prítomných tak.
ako bol zverejnený v návrhu na pozvánke.

3. Schválenie programu

4. Kontrola plnenia uznesení

Starostka obce informovala prítomných. že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
predchádzajúceho obecného zastupiteľstva sa plnia, resp. boli splnené. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

5. Správa HK o KČ v obci Bobrovník za rok 2019

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila:
a) správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorá bola spracovaná v súlade
s §18f,ods.l, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p .. a ktorá bola
doručená poslancom spolu s pracovnými materiálmi pred rokovaním OZ. K správe neboli zo
strany poslancov žiadne pripomienky.
b) správu z finančnej kontroly vedenia účtovníctva za rok 2019, ktorá bola vykonaná v súlade
s § l Sf.ods.l , písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p .. Hlavná kontrolórka
oboznámila prítomných s prijatými odporúčaniami ku kontrolným zisteniam a so stanoviskom
starostky k týmto zisteniam. K predloženej správe neboli žiadne pripomienky.
V rámci kontrolnej činnosti kontrolórka zistila. že bývalý starosta obce nepodal oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 podľa
ústavného zákona č. 357/2007 Z.z. v z.n.p. do 30.4.2020. Každý starosta, ktorý ukončil svoju
funkciu je povinný podať takéto oznámenie aj rok po skončení výkonu funkcie starostu. inak
mu hrozí pokuta do výšky jeho priemerného platu určeného v čase výkonu funkcie. Odporučila
starostke obce zaslať bývalému starostovi výzvu na doručenie oznámenia. Ak tak neurobí do
určeného termínu. zastupiteľstvo rozhodne o pokute za nedoručenie oznámenia. ktorá bude
príjmom obce.
V súvislosti s tým starostka oznámila prítomným, že svoje oznámenie odovzdala do podateľne
obecného úradu v stanovenej lehote a vyzvala Komisiu pre ochranu verejného záujmu. aby ho
preskúmala na svojom zasadnutí.

Príloha č. 1



6. Rozpočtové opatrenia 1/2020 , 2/2020 a 3/2020 

Hlavná kontrolórka obce a hlavný účtovník predstavili zmeny rozpočtu nasledovnými
rozpočtovými opatren i am i:

a) Vykonané zmeny v rozpočte na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 v celkovej
sume 720 € na navýšenie príjmov, a navýšenie výdavkov v celkovej sume 722 €,
pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2020. Jedná sa o účelovo
určené prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do NR SR.

b) Vykonané zmeny v rozpočte na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 v celkovej
sume 400 € na navýšenie príjmov, navýšenie výdavkov v celkovej sume 622 €
a ponížením výdavkov v sume 224 €, pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet
obce na rok 2020. Ide o zmenu v rozpočte v kompetencii starostky obce, ktorou sa
vyrovnávajú rozdiely v čerpaní rozpočtu na jednotlivých položkách.

c.) Vykonané zmeny v rozpočte na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 v celkovej
sume 8100 € použitie prostriedkov rezervného fondu na navýšenie príjmových finančných
operácií, a navýšenie kapitálových výdavkov v celkovej sume 8100 € z dôvodu úhrady
nákladov na spracovanie projektu na cestu Hliník. Úpravou rozpočtu bude zachovaná
rovnováha schváleného rozpočtu na rok 2020

Príloha č. 2

Starostka v súvislosti s vykonanými zmenami rozpočtu pripomenula, že z dôvodu
mimoriadnej situácie vyvolanej COVID-19, zvýšenia nezamestnanosti a zníženie odvodov
na daniach z príjmu, bude aj príjem do obcí s podielových daní nižší, ako sa predpokladalo,
a bude teda treba sledovať čerpanie rozpočtu ako aj plánovanie prác len v rámci možností
obce.

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila poslancom stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2019 spracované v súlade s. 18f, ods. l , písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Stanovisko bolo poslancom obecného zastupiteľstva
zaslané emailomvrámci pracovných materiálov OZ. Pripomienky zo strany poslancov k nemu
neboli. Obecné zastupiteľstvo stanovisko berie na vedomie.

Príloha č. 3

8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

Poslancom bol predložený a poslaný záverečný účet obce Bobrovník a rozpočtové
hospodárenie za rok 2019 emailom na preštudovanie a taktiež bol zverejnený na obecnej
stránke dňa 11.05.2020. Záverečný účet vypracoval hlavný účtovník Ing. Juraj Brziak. Bol
spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n. p. v členení podľa § 10, ods.3 tohto zákona a pri jeho spracovaní bol dodržaný
postup podľa § 16, ods. 1 citovaného zákona.

~,



Záverečný účet obsahuje všetky potrebné náležitosti. predkladá sa zastupiteľstvu na schválenie
a po zastupiteľstve sa posiela audítorke.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § ll, odsA, písm. b) zákona o obecnom
zriadení všetkými hlasmi prítomných schvaľuje záverečný účet za rok 2019 s výhradou:

Použitie prostriedkov rezervného fondu na krytie schodku bežného rozpočtu schválené
obecným zastupiteľstvom je potrebné vrátiť do rezervného fondu do konca
rozpočtového roku
Schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia minulých rokov vo výške
II 095,96 € ajeho prevod do rezervného fondu.

Príloha Č. 4

9. Poverenie zástupcu starostu Obce Bobrovník

V úvode tohto bodu rokovania ohľadom oficiálneho poverenia zástupcu starostu
v zmysle zákona a pri určení jeho odmény starostkou sa poslanec Peter Kocúr s účinnosťou ku
dňu konania zasadnutia OZ písomne vzdal funkcie zástupcu starostu obce. Bod rokovania bol
presunutý na najbližšie zasadnutie OZ.

10. VZN Č. 11 2020 o pohrebiskách

Návrh VZN Č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na katastrálnom území Obce
Bobrovník bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.04.2020. Návrh VZN Č. 1/2020 sa týka
všetkých pohrebísk na katastrálnom území Obce Bobrovník. Návrh je spracovaný v súlade
s aktuálnou novelou zákona o pohrebníctve.
Pripomienky k návrhu neboli vznesené pred ani počas rokovania OZ.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník sa uznieslo všetkými hlasmi prítomných na VZN
č.1I2020, pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
Schválené VZN Č. 1/2020 bude vyvesené na dobu 15 dní a účinnosť nadobudne 15. dňom po
vyvesení.
V súvislosti s VZN hlavná kontrolórka upozornila, že obec pri správe cintorína musí mať
odborne spôsobilú osobu. prípadne ich môže na dohodu spravovať niektoré pohrebníctvo.
Zároveň starostka požiadala poslancov o spracovanie plánu troch cintorínov s evidenciou
hrobov, aby bolo možné vypracovať nájomné zmluvy na hrobové miesta v zmysle prijatého
VZN. K spracovaniu evidencie sa prihlásili poslankyne Emília Chovancová a Monika
Machová.

Príloha Č. 5

ll. Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je povinné v zmysle zákona o obecnom zriadení ( s odvolaním
sa na § 25 ods.8 zákona) prijať Zásady odmeňovania poslancov ako svoj vnútorný predpis.
Doteraz obec pri vyplácaní odmien poslancov používala uznesenie OZ prijaté po voľbách na
ustanovujúcom zasadnutí v roku 2018. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Bobrovníku bol poslancom zaslaný email om na preštudovanie. Pred a počas
rokovania neboli k nim vznesené žiadne pripomienky a poslanci obecného zastupiteľstva



všetkými hlasmi prítomných schválili Zásady odmeňovania poslancov v súlade § l L ods. 4,
písm.k) zákona o obecnom zriadení.
Príloha Č. 6

12. Zmluva o zriadení združenia obcí - Cyklodoprava Liptovská Mara

Na odsúhlasenie a schválenie bola zaslaná doplnená finálna Zmluva o zriadení
združenia obcí.
Zmluva a taktiež stanovy zmluvy boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané aj emailom.
Predmetom činnosti združenia je podporovať rozvoj miestnej dopravy (cyklodoprava
a cykloturistika) a rozvoj mobility a miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania
cyklochodníka. Poslanci predloženú zmluvu schválili bez pripomienok všetkými hlasmi
prítomných.

Príloha č.7

13. Zámer zámeny pozemkov

Na základe predbežnej dohody o zámene pozemkov predložil pán Ing. Jozef Juríčka ním
uhradené geometrické plány a znalecké posudky.
Jedná sa o pozemky katastrálne územie Bobrovník. zamerané pre:
- geometrický plán Č. 47099909-12/2020-402 parcela 54/7 (293 rrr'), LV č.3 77, parcela 303/1 O
(34 nr'), LV č.370
- geometrický plán číslo 47099909-11/2020-401 parcela 366/123 (370 m"), LV Č. 377
- geometrický plán číslo 47099909-127/2019-398 parcela 378/7 (1242 rrr'), LV Č. 377, parcela
378/8 ( 136 nr'), LV č.377 a parcely KN C 53111 (67 rn"), LV č.370, 53/12 (62 m2) LV Č. 309,
62/1 (149 m/), LV 3č.09
Na tieto parcely bol vytvorený znalecký posudok číslo 42/2020 zo dňa 04.05.2020, znalec Ing.
Beáta Surovčeková na parcely KN-C číslo 366/123,378/7,378/8,53/11,53/12,303110 v k.ú.
Bobrovník ohodnotené sumou 10,15 €/m2

posudok číslo 33/2020 zo dňa 30.04.2020 znalec Ing. Beáta Surovčeková na parcely KN-C Č.

54/7 v k.ú. Bobrovník ohodnotený sumou 19,58 €/m2

posudok číslo 38/2020 zo dňa 30.04.2020, znalec Ing. Beáta Surovčeková na parcely KN-C Č.

62/1 v k.ú. Bobrovník ohodnotený sumou 22..27 €/m2

Výmena by sa mala uskutočniť za časť parcely KN-C číslo. 421/5 (751 m2 ) v k.ú Bobrovník
na základe znaleckého posudku číslo 49/2020 zo dňa 11.05.2020 znalec Ing. Beáta
Surovčeková zo dňa 11.05.2020 ohodnotený sumou 37.91 €/m2

Na základe znaleckých posudkov bola vyčíslená hodnota na obecné pozemky v celkovej
výmere 2 353 m2 na sumu 28 451,82 €, v takejto hodnote z parcely 421/5 na základe znaleckého
posudku Č. 49/2020 zo dňa 11.05.2020 bude obci odčlenená parcela o výmere 751 m2 v hodnote
28451.82 €. Geometrický plán na odčlenenie uvedenej parcely podľa určenia obcou uhradí Ing.
Juríčka.

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník štyrmi hlasmi prítomný-ch odsúhlasilo predložený
návrh zámeny vyššie uvedených pozemkov v hodnote podľa spracovaných znaleckých
posudkov. Zámer zámeny pozemkov bude schválený po geodetickom odčlenení 751 m2

z parcely C KN 421/5, čím táto získa vlastné parcelné číslo a bude presne identifikovateľná pre
uskutočnenie prevodu majetku obce zámenou.



14. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu verejného osvetlenia

Na základe zaslaných cenových ponúk poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili tri
cenové ponuky. Cenové ponuky boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané emailom na
preštudovanie. Poslanci vybrali najlacnejšiu cenovú ponuku od firmy UNISERVIS Llvl.s.r.o.
v celkovej sume bez DPH 4952,50 €

Príloha Č. 8

15. Vyhodnotenie cenových ponúk na zmeny a doplnky územného plánu Obce Bobrovník

Na základe zaslaných cenových ponúk poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili 5
cenových ponúk. Cenové ponuky boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané e-mailom
na preštudovanie. Poslanci vybrali najlacnejšiu cenovú ponuku od firmy PRODESIGN
STUDIO s.r.o., Nám.sv.Egídia Č. 63/28, 058 01 Poprad. Starostka pri uvedenej firme overí
cenu spracovania strategického dokumentu, ktorý je súčasťou zmien a doplnkov a je potrebný
pre EIU a nebol v ponuke zahrnutý (max. 600 eur).
Poslanci odsúhlasili návrh, aby 80% z obstarávacej ceny zmien a doplnkov územného plánu
obce uhradili majitelia stavieb vyžadujúcich legalizáciu v Bobrovníku a 20% vlastníci
pozemkov v Hliníku, pretože si tieto aktivity vyžadovali obstaranie zmien v územnom pláne
obce. K vypočítanej sume žiadatelia prispejú 25% ako zálohu na výdavky spojené
s obstarávaním, záloha po ukončení zmien územného plánu a vystavenia finálneho dokumentu
bude neminutá čiastka na uvedený účel vrátená.

Príloha č.9

16. Vysporiadanie cesty Hliník - horná časť

Všetky nevysporiadané komunikácie katastra Obce Bobrovník budú v zmysle aktuálne
platnej legislatívy vyvlastnené ako verejnoprospešné stavby v prospech obce.
Pri vysporiadaní hornej cesty v Hliníku je potrebné urobiť geometrické zameranie cesty,
pretože až na základe zamerania cesty je možné vyhotovenie znaleckého posudku, ktorý je
podkladom pre stanovenie ceny vyvlastňovaných pozemkov. Pri obhliadke na uvedenej ceste
sa zistilo, že predzáhradka a časť domu č.2 Dobákovci, taktiež zasahuje na uvedenú parcelu. Po
predbežnej konzultácii s majiteľkou domu sa obec dohodla, že si uhradia geometrické
zameranie uvedeného stavu, na základe čoho sa urobí znalecký posudok a uvedený pozemok
sa vyvlastní v prospech obce spolu s cestou a následne im bude odpredaný za cenu znaleckého
posudku. Uhradia čiastočné náklady za znalecký posudok podľa zdokladovanej ponuky znalca.
Vzhľadom na to, že sa museli dať urobiť cenové ponuky na geometrické plány, bude cena
znaleckých posudkov prejednaná a odsúhlasená až na najbližšom zastupiteľstve.

17. Vyhodnotenie cenových ponúk na geometrický plán

Na základe zaslaných cenových ponúk poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili tri
cenové ponuky. Cenové ponuky boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané emailom na
preštudovanie. Poslanci vybrali najlacnejšiu cenovú ponuku od firmy Polygon GEO S.r.o.



Príloha č. 10

18. Vyčistenie vodných tokov v obci Bobrovník a Hliník

Vodné toky v obci Bobrovník a Hliník bude treba vyčistiť malým bagrom a následne
bio odpad vyviezť. Cena prác je v sume 38 E II hod. V cene je bagrovanie a odvoz. Poslanci
požiadali starostku, aby vyrokovala s dodávateľom prác pevnú sumu max. vo výške 300 emil
tok za vykonanie všetkých prác.

19. Výmena pozemkov Kolár

Na základe dohody v roku 2019 sme sa mali k uvedenému bodu vrátiť na zastupiteľstve
v máji 2020. Pán Kolár prišiel s novým návrhom na nájomnú zmluvu na dobu 50 rokov. Časť
pozemku parcela č. 13/50 l , LV č.377, cez ktorú vedie kanalizácia, bude využívať vo svoj
prospech, ktorú ohradí s tým, že prístup ku kanalizačnýrn poklopom bude kedykoľvek
umožnený. Obec bude využívať z časti parcely 30/501 LV č.398, pričom pán Kolár požaduje,
aby časť parcely bola nevyužívaná. Je to časť, ktorá tvorí cestu ku cintorínu-má tam vodomer.
V prípade nájonmej zámennej zmluvy by obec musela vytvoriť novu cestu na cintorín.
K problému sa v diskusii vyjadrili poslanci, je potrebné zo strany starostky obce preveriť trasu
vodovodu a osadenie vodomerov. Nie je však v záujme obce prenajímať obecný pozemok
s vecným bremenom, ktorým je obecné kanalizačné potrubie. K uvedenej téme sa obecné
zastupiteľstvo vráti na najbližšom rokovaní OZ.

20. Dopravné značenie v obci

Vzhľadom na nedodržiavanie rýchlosti pri bytovkách, občania požadujú osadenie
dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť a označenie začiatku a konca obce. Jednalo by sa o 4
dopravné značky, jedna dopravná značka vyjde cca na 250 E, čiže investícia je približne 1000
E. Taktiež je potrebné umiestniť dopravnú značku slepá ulica - vrchná cesta v Hliníku. P.Kocúr
dal návrh na osadenie zrkadla na križovatke v smere od Bobrovníka do Hliníka, aby bolo pri
odbočovaní vľavo do Hliníka vidno prípadné autá smerujúce nadol smerom na Bobrovník.
Nakoľko sa jedná o cestu III. triedy, starostka overí na Správe a údržbe ciest v Liptovskom
Mikuláši možnosť nákupu a osadenia niektorých značiek správcom cesty III. triedy, čím sa
zníži náklad obce na zabezpečenie dopravného značenia.

21. Spevnené plochy pod kontajnery

Starostka navrhla, aby sa spevnili plochy pod kontajnery v Bobrovníku a Hliníku
vhodným typom dlažby prípadne betónovými panelmi. Výhodou panelov je, že neprerastajú
trávou a majú väčšiu nosnosť. Riešenie spevnených plôch sa uzatvorí na najbližšom rokovaní
obecného zastupiteľstva po zistení cenových kalkulácií.

22. Prístupová cesta na cintorín v Hliníku

Starostka informovala o situácii a na základe nich bolo skonštatované, že je potrebné
opätovne riešiť prístup na cintorín (po obecných pozemkoch) s pánom Ing. Ivanovským, ktorý
dané pozemky poľnohospodársky užíva a nájsť vzájomnú dohodu.



Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

23. Rôzne
Starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že stavebné povolenie na projekt
Cesta Hliník je vyvesené na úradnej tabuli a taktiež zverejnené na webovej stránke obce.
Taktiež informovala že je pripravený na verejné obstarávanie. Prostriedky na financovanie boli
použite z rezervného fondu na základe uznesenia číslo 46/20-10-2019 na zastupite 'stve zo dňa
20.10.2019vsume8100€. ",.

~3~ Y.
~ana ažíková

starostka oV

Overovatel ia:
Bc.Emília Chovancová
Miroslav Tmovec

V Bobrovníku, 27.05.2020
Zapísala: Zuzana Kubíková
Obec Bobrovník



UZNESENIA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020

konaného dňa 27.05.2020

Obecné zastupitel'stvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia

Uznesenie Č. 10/27-05-2020

K bodu: Určenie zapisovatel'ky a overovatel'ov
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § ll, ods. 4 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva berie na~-vedomie určenie zapisovateľky - Zuzana Kubíková a overovateľov zápisnice -..Bc. Erniliu
Chovancovú a Miroslava Trnovca. ----- I 

Za: Monika Machová, Bc.Emília Cho ancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trno e
! , •

Proti: O Zdržal sa: O '7 1. y /* 
k .P~=- 

V Bobrovniku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr.~a B~žíková, arostka

Uznesenie Č. 11/27-05-2020

K bodu: Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 12, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb,» Obecne
zriadení v z.n.p. schvaľuje program rokovania tak ako bol zverejnený na pozvánk~ -I --~~ 
Za: Monika Machová, BC.Emília Chovaneová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Maroslav Trnovec )~
Proti: O Zdržal sa: O I_ 
V Bobrovníku. podpísané dňa 27.05.2020 Mgr.JrsaŽíkoitro~*

Uznesenie Č. 12/27-05-2020
K bodu: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník pod ra § ll, ods. 4 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v Z.Il.p. berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupite .srva:

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020

Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovaneová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík,
Proti: O Zdržal sa: O



Uznesenie č. 13/27-05-2020

K bodu: Správa HK o KČ v obci Bobrovník za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník
a) berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019. ktorá bola
spracovaná v súlade s § Ifšf.ods.l , písm. e) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p ..
b) berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly účtovníctva za rok 2019,
ktorá bola vykonaná v súlade s § l8f,ods.l. písm. d) zákona Č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. -c) berie na vedomie upozornenie že bývalý starosta obce nepodal majetkov' .p~~e.za rok
2019 do konca apríla 2020 - rok po skončení funkcie !IJ;/'/ /o - - - ~

Za: Monika Machová, BC.Emília Chovaneová, Peter Kocúr, Ondrej Baží .Miroslav Trnov ~Č )

Proti: O Zdržal sa: O ~~)

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr. J~ažíkOVa:-s1aTO ka

Uznesenie č. 14/27-05-2020

K bodu: Rozpočtové opatrenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § ll. ods.4, písm. b) zákona Č. 369/1 990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.:

a) berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce Č. 1/2020, ktorým sa v súlade s
§ 14, ods.2, písm. b) a c) zákona Č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p navyšujú príjmy v celkovej sume 720 € a navyšujú výdavky
v celkovej sume 722 €. pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2020.
Jedná sa o účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do
NR SR.

b) berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce Č. 2/2020, ktorým sa v súlade s
§ 14, ods.2, písm. a), b) a c) zákona Č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p navyšujú príjmy v sume 400 € a navyšujú výdavky v celkovej sume
622 € a znižujú výdavkov v sume 224 €. pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet
obce na rok 2020. lde o zmenu v rozpočte v kompetencii starostky obce, ktorou sa
vyrovnávajú rozdiely v čerpaní rozpočtu na jednotlivých položkách.

e) schval'uje rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2020, ktorým sa v súlade § 14.
ods.2, písm. b) a c) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v celkovej výške
8100 € čím sa o túto sumu upravujú príjmové finančné operácie aj kapitálové v 4t1avky.
Úpravou rozpočtu bude zachovaná rovnováha schváleného rozpočtu ná'r9K 2020.

.•. A 



Uznesenie č. 15/27-05-2020
K bodu: Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedome stanovisko hlavnej kontrolórky k
záverečnému účtu obce za rok 2019 spracované v súlade s § 18f, ods. I , písn~. eJ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. / .

Z M 'k Mh' B E T Ch 'P K' Od' B a; _JI .• ,. 
a: om a ac ova, c. ml la ovancova, eter OCUL n rl.eJazi«, iros av rnyvec

Proti: O Zdržal sa: O " . ) )

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr. a B""í~'"'--t•. o;!)<a
~

Uznesenie č. 16/27-05-2020
K bodu: Scbválenie záverečnébo účtu obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona o obecnom
zriadení všetkými hlasmi prítomných scbval'uje:
a) záverečný účet za rok 2019 s výhradou - Použitie prostriedkov rezervného fondu na krytie
schodku bežného rozpočtu schválené obecným zastupiteľstvom je potrebné vrátiť do
rezervného fondu do konca rozpočtového roku
b) tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia minulých rokov vo výške 1J 095.96 E
a jeho prevod do rezervného fondu.

/ - -~, ,.
Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovancová. Peter Kocúr, Ondrej Baží Miroslav rnovec

Proti: O Zdržal sa: O ~ I II '. ))'
- I~ ~'- / 

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr. ~ BažíR0~

Uznesenie č. 17/27-05-2020
K bodu: VZN Obce Bobrovník č.1I2020 o prevádzkovom poriadku pobrebísk na
katastrálnom území Obce Bobrovník
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v zmysle § 6, ods. 1 a § ll, ods.4, písm. d) zákona SNR
Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s § 18 ods. 2. zákona Č. 131/2020 Z. z. o
pohrebníctve scbval'uje VZN Č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na katastrálnom
území Obce Bobrovník, pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny
prítomných poslancov. __.

/)-Yl? 
Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík. Mh· slavTriiôvec ,.
Proti: O Zdržal sa: O

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020



Uznesenie Č. 18/27-05-2020
K bodu: Zásadv odmeňovania poslancov OZ Obce Bobrovník
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupitel'stva Obce Bobrovník. 4Y-_- ', 

{~1~:Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej B ži , Miroslav Trn~vec
Proti: O Zdržal sa: O

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020

Uznesenie Č. 19/27-05-2020
K bodu: Zmluva o zriadení združenia obcí - Cyklodoprava Liptovská Mara
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § 11, ods. 4, písm. m) a § 20, ods.l zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p schvaľuje Zmluvu o zriadení združenia obcí -
Cyklodoprava Liptovská Mara. /r~ú
Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Baží/,Miroslav Trnovec

Proti: O Zdržal sa: O ~ I J~ I J 
V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr. J'C1šažíková, starostka

Uznesenie Č. 20/27-05-2020
K bodu: Zámer výmeny pozemkov
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník dáva súhlas na zámenu pozemkov na základe hodnoty
pozemkov podľa znaleckých posudkov v celkovej hodnote 28 451,82 €, čo predstavuje pre
obec 751 m2 z parcely č. C KN 421/5. Návrh zámeny pozemkov je nasledovný:
- geometrický plán č. 47099909-12/2020-402 parcela 54/7 (293 m/), LV č.377, parcela 303/1 O
(34 rrr'), LV č.370
- geometrický plán číslo 47099909-11/2020-401 parcela 366/123 (370 m"), LV č. 377
- geometrický plán číslo 47099909-127/2019-398 parcela 378/7 (1242 m2), LV č. 377, parcela
378/8 ( 136 rrr'), LV č.377 a parcely KN C 53/11 (67 nr'), LV č.370, 53/12 (62 rrr') LV č. 309.
62/1 (149 rrr'), LV 3č.09
Na tieto parcely bol vytvorený znalecký posudok číslo 42/2020 zo dňa 04.05.2020, znalec Ing.
Beáta Surovčeková na parcely KN-C číslo 366/123,378/7,378/8,53/11,53/12,303/10 v k.ú.
Bobrovník ohodnotené sumou 10,15 €/m2

posudok číslo 33/2020 zo dňa 30.04.2020 znalec Ing. Beáta Surovčeková na parcely KN-C č.
54/7 v k.ú. Bobrovník ohodnotený sumou 19,58 €/m2

posudok číslo 38/2020 zo dňa 30.04.2020, znalec Ing. Beáta Surovčeková na parcely KN-C č.
62/1 v k.ú. Bobrovník ohodnotený sumou 22.27 €/m2



Výmena by sa mala uskutočniť za časť parcely KN-C číslo. 421/5 (751 m2 ) v k.ú Bobrovník
na základe znaleckého posudku číslo 49/2020 zo dňa 11.05.2020 znalec Ing. Beáta
Surovčeková zo dňa 11.05.2020 ohodnotený sumou 37,91 €/m2. .-'-;(r ) A O!C;; ~;----- - .I'_. 
Za: Monika Machová, BC.Emília Chovancová, , Ondrej Bažík, Mirosla ' irno/~~o , \k
Proti: O Zdržal sa: Peter Kocúr S il!~'))
V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr. rf.;Ba~a

Uznesenie Č. 21/27-05-2020
K bodu: Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu verejného osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schvaľuje v súlade so Smernicou Obce Bobrovník
určujúca pravidlá zadávania zákaziek ,.malého rozmeru" a zákaziek s nízkou hodnotou
najlacnejšiu cenovú ponuku na výmenu verejného osvetlenie v obci od firmy UNI SERVIS
LM,s.r.o., 032 14 Ľubeľa 525. .-- -

Proti: O Zdrzal sa: O ? . }
ó~ J 

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr. 1 a Bažíková, starostka I .•.
<cz.>: 

Uznesenie Č. 22/27-05-2020
K bodu: Vyhodnotenie cenových ponúk na zmeny a doplnky územného plánu obce
Bobrovník
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schvaľuje v súlade so Smernicou Obce Bobrovník
určujúca pravidlá zadávania zákaziek "malého rozmeru" a zákaziek s nízkou hodnotou
najlacnejšiu cenovú ponuku na spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu obce
Bobrovník od firmy PRODESIGN STUDIO s.r.o., Nám.sv.Egídia č. 63/28, 058 Ol .Poprad

/Y'_ 
Za: Monika Machová, Bc.Emilia Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík Miroslav Trnovec

Proti: O Zdržal sa: O ~ O~I 'l' J 
'ťL- I ,

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr. a Baž o á, starostka. /

Uznesenie Č. 23/27-05-2020
K bodu: Vysporiadanie cesty Hliník - horná časť
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník
a) schvaľuje vysporiadanie vrchnej cesty v Hliníku vyvlastnením v zmysle platnej legislatívy
Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancová, Peter Kocúr, Miroslav Trnovec
Proti: Ondrej Bažík Zdržal sa: O



b) schval'uje vysporiadanie cesty k cintorínu v Hliníku vyvlastnením v zmysle platnej
legislatívy
Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovaneová, Ondrej Bažík,
Proti:O Zdržal sa: Peter Kocúr, Miroslav Trnovec

c) schval'uje vysporiadanie cesty k cintorínu v Bobrovníku vyvlastnením v zmysle platnej
legislatívy
Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec
Proti:O Zdržal sa: O

d.) schval'uje vysporiadanie poľnej cesty s pripojením na obecnú poľnú cestu v smere od
Agronovy do Bobrovníka vyvlastnením v zmysle platnej legislatívy /

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020

Uznesenie č. 24/27-05-2020 
K bodu: Vyhodnotenie cenových ponúk na geometrický plán
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schval'uje v súlade so Smernicou Obce Bobrovník
určujúca pravidlá zadávania zákaziek "malého rozmeru" a zákaziek s nízkou hodnotou
najlacnejšiu cenovú ponuku na zhotovenie geometrického plánu pre za~sty od firmy
Polygon GEO S.r.o., 034 83 Ivachnová 182 IJ;/" ,,----

Cf
Za: Monika Machová, Bc.Emrlía Chovaneová, Peter Kocúr, Ondr j Bažík, M,iroslav, Trnovec
Proti: O Zdržal sa: O '

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020 Mgr.

Uznesenie č. 25/27-05-2020 
K bodu: Vyčistenie vodných tokov v obci Bobrovník a Hliník
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schval'uje vyčistenie vodných tokov v obci Bobrovník
a Hliník za cenu max. 300 El jeden tok.

~CZ= 
Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bazík, Miroslav-Trn
Proti: O Zdržal sa: O

vec

V Bobrovníku, podpísané dňa 27.05.2020
/;~~Z/

Mgr~naBa~a


