
Obec Bobrovník 

     Z Á P I S N I C A 

z  5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník  

konaného dňa 23.10.2020, v zasadačke OcÚ Bobrovník 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu podľa pozvánky:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov 

4. Kontrola  plnenia uznesení 

5. VZN č.2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  

6. Rozpočet obce 2021 a viacročný rozpočet obce na rok 2022-2023, stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 2021 

7. Zámer zámeny pozemkov 

8. Doplnený bod Rozpočtové opatrenie č. 6,7,8,9/2020 

8. Rôzne 

9.Záver 

 

1. 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 zapisovateľky a overovateľov 

Starostka obce určila v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za 

zapisovateľku Zuzanu Kubíkovú  a za overovateľa zápisnice Miroslava Trnovca  a Emíliu 

Chovancovú. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov  

zápisnice. 

 

3. Schválenie programu 

Poslancom bola doručená pozvánka s návrhom programu, ktorý bol zároveň riadne 

zverejnený 16.10.2020 a zvesený bol v deň konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

a.) program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi 

prítomných tak, ako bol zverejnený v návrhu na pozvánke.  

b.)Program rokovania bol doplnený o bod „Rozpočtové opatrenie č. 6,7,8,9/2020 

 

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. VZN č.2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad 



Návrh VZN č. 2/2020o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpadbol vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.10.2020. Pripomienky k 

návrhu neboli vznesené pred rokovaním OZ. 

Pripomienky od poslancov počas rokovania OZ:  

- poslanec Pán Kocúr, pán Trnovec navrhuje zníženie dane 

- ďalej navrhujú zníženie dane druh záhrady na sadzbu 1,10% 

- na základe pripomienok bude hodnota lesného pozemku 0,15 €/m2 

- V piatej časti  § čl. 15 daň za užívanie verejného priestranstva savyhadzuje bod f, tým 

pádom sa riadky posúvajú 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník sa uznieslo na VZN č.2/2020, pričom bola splnená 

zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Schválené VZN č. 2/2020 

bude vyvesené na dobu 15 dní a účinnosť nadobudne 15. dňom po vyvesení.  

 

Príloha č. 1 

 

 

6. Rozpočet obce 2021 a viacročný rozpočet obce na rok 2022-2023, stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 2021 

 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojím stanoviskom k predloženému 

návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a skonštatovala, že návrh rozpočtu je pripravený v súlade 

so zákonom, je postavený ako prebytkový a doporučuje poslancom schváliť finančný 

rozpočet obce na rok 2021 a roky 2022 - 2023 vziať na vedomie. Obecné zastupiteľstvo berie 

na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021.  

Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 bol v obci zverejnený od 07.10.2020  na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce, do konania zasadnutia OZ neprišli k jeho návrhu žiadne 

pripomienky zo strany verejnosti. Rozpočet pre rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách ako prebytkový. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce 

pre rok 2021 a berie na vedomie rozpočet obce na roky 2022-2023 

Pána Kocúra skonštatoval, že sa  podľa rozpočtu  veľa  platí za elektrinu, a tiež sa pýtal na čo 

sa použili peniaze ako reprezentačné. Starostka odpovedala, že na darčeky na Vianoce pre 

dôchodcov a občanov obce. 

Poslanci sa zhodli na nákupe poukážok pre dôchodcov ako darček na Vianoce. 

 

Príloha č. 2 

 

7. Zámer zámeny pozemkov 

Vzhľadom na pripomienky od občanov sa opätovne prerokováva bod Zámer zámeny 

pozemkov. Poslancom boli podrobné podklady zaslané  emailom  v dostatočne časovom 

predstihu.Do konania OZ neboli podané žiadne návrhy ani pripomienky k uvedenému bodu. 

 

K parcele KN -C 54/7  starostka navrhla dve varianty :  

A- parcela KN -C 54/7sa zo zámeru zámeny vylúči 



B - navrhneme pánovi Kuskovi, nech na vlastné náklady dá urobiť geometrický plán v tvare 

rozumného prístupu na jeho pozemok, s tým, že novým geometrickým plánom vzniknú z 

jednej pôvodnej  tri parcely. Jedna prístupová ostane obci, cez ktorú bude mať prístup aj pán 

Kuska na svoj pozemok a dve zvyšné zahrnieme do zámeny.  

 

Pripomienky od poslancov na zasadnutí OZ: 

- Pán Trnovec je proti výmene pozemkov. 

- Pán Kocúr prečítal list, ktorý je aj prílohou zápisnice. Súčasťou zápisnice bude aj odpoveď 

starostky. 

- Poslanci Ondrej Bažík a Monika Machová a  Emília Chovancová súhlasia so zámenou 

pozemku, variantou B, nakoľko sa bod prerokovával už aj na predchádzajúcich zasadnutiach 

a bol aj schválený. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník súhlasí s vylúčením pozemku č. C KN 54/7 zo 

schválenej zámeny pozemkov uznesením OZ zo dňa 27.5.2020 v rozsahu nevyhnutnom na 

zameranie prístupu k domu p. Kusku a k obecnému úradu, ktoré na vlastné náklady zrealizuje 

p. Kuska. Pôvodná parcela sa tak rozdelí na tri časti. Predmetom následnej zámeny sa stanú 

dve zvyšné parcely v rozsahu podľa geometrického plánu.  

 

 

8. Doplnený bod Rozpočtové opatrenie č. 6,7,8,9/2020 

Hlavná kontrolórka obce predstavila zmeny rozpočtu nasledovnými rozpočtovými 

opatreniami: 

 a.) 6/2020, ktorý  sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov vo 

výške  2 000 €,  povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške  801,00 €. Úpravou 

rozpočtu bude sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu  z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní 

oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. 

 

 b.) 7/2020, ktorý sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov vo 

výške  1 200 €,  povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške  260,00 €. Úpravou 

rozpočtu bude sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu  z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní 

oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. 

c.) 8/2020,  ktorým  sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov vo 

výške  1 130 €,  povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške  175,00 €. Úpravou 

rozpočtu bude sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu  z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní 

a poplatkov a s právnych poplatkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. 

 

d.) 9/2020, ktorým sa v súlade s § 14, ods. 2, písm. b) a c) realizuje úprava rozpočtu 

povoleným prekročením a viazaním príjmov a povoleným prekročením a viazaním výdavkov, 

a to zvýšenie príjmov v celkovej sume 1 906,- EUR a zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1 



906,- EUR z dôvodu čerpania návratnej finančnej výpomoci z MF SR na vykrytie výpadku 

podielových daní v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID -19. 

Príloha č. 3 

 

 

9. Rôzne 

Starostka informovala poslancov, že pripraví na najbližšie zastupiteľstvo VZN o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb , na podporu opatrovateľskej služby v obci. 

 

 

10. Záver 

Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila.  

 

 

Mgr. Jana Bažíková 

                 starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 Miroslav Trnovec                                   .................................. 

 

Bc. Emília Chovancová            .................................. 

 

 

 

V Bobrovníku, 23.10.2020 

 

Zapísala: Zuzana Kubíková 

 

 

Obec Bobrovník 

 

UZNESENIA 

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020  

konaného dňa 23.10.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia 

 

 

Uznesenie č. 45/23-10-2020  

K bodu: Schválenie programu 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa §12, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  



a.)schvaľujeprogram rokovania tak, ako bol zverejnený na pozvánke 

b.)schvaľuje doplnenie programu rokovanie o bod Rozpočtové opatrenie 6,7,8,9/2020 

 

 

Za: Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Monika Machová 

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 23.10.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 46/23-10-2020  

K bodu: Určenie zapisovateľky a overovateľov 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa §11, 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 – Miroslava 

Trnovca a Emílie Chovancovej.  

 

Za: Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec , Monika Machová 

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 23.10.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 47/23-10-2020 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa §11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

 

Za: Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Monika Machová 

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 23.10.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 48/23-10-2020  

K bodu: Rozpočet obce 2021 a viacročný rozpočet obce na rok 2022-2023, stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods. 4, písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.: 

a) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Bobrovník  

na rok 2021 spracované v súlade s § 18 f, ods.1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

obecnom zriadení v z.n.p.. 



b) schvaľuje rozpočet  obce na rok 2021 

c) berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2022 -2023. 

 

 

Za: Bc.Emília Chovancová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Monika Machová 

Proti: 0             Zdržal sa: Peter Kocúr 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 23.10.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 49/23-10-2020  

K bodu: Zámer zámeny pozemkov 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník súhlasí s vylúčením pozemku č. C KN 54/7 zo 

schválenej zámeny pozemkov uznesením OZ zo dňa 27. 5. 2020v rozsahu nevyhnutnom na 

zameranie prístupu k domu p. Kusku a k obecnému úradu, ktoré na vlastné náklady zrealizuje 

p. Kuska. Pôvodná parcela sa tak rozdelí na tri časti. Predmetom následnej zámeny sa stanú 

dve zvyšné parcely v rozsahu podľa spracovaného geometrického plánu. 

 

Za: Bc.Emília Chovancová, Ondrej Bažík, Monika Machová 

Proti: Peter Kocúr            Zdržal sa: Miroslav Trnovec                      

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 23.10.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 
 
 
 

Uznesenie č. 50/23-10-2020  

K bodu:  Rozpočtové opatrenie č.6/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.:  

a.) berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 6/2020,ktorý  sa realizuje 

v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. úprava rozpočtu 

povoleným prekročením a viazaním príjmov vo výške  2 000 €,  povoleným prekročením 

a viazaním výdavkov vo výške  801,00 €. Úpravou rozpočtu bude sa zvyšuje príjmová časť 

rozpočtu  z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní oproti schválenému rozpočtu na rok 

2020. 

b.) berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 7/2020,ktorý sa realizuje 

v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. úprava rozpočtu 

povoleným prekročením a viazaním príjmov vo výške  1 200 €,  povoleným prekročením 

a viazaním výdavkov vo výške  260,00 €. Úpravou rozpočtu bude sa zvyšuje príjmová časť 

rozpočtu  z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní oproti schválenému rozpočtu na rok 

2020. 

c.) berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 8/2020,ktorým  sa 

realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. úprava 

rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov vo výške  1 130 €,  povoleným 

prekročením a viazaním výdavkov vo výške  175,00 €. Úpravou rozpočtu bude sa zvyšuje 



príjmová časť rozpočtu  z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní a poplatkov a s právnych 

poplatkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. 

d.) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2020, ktorým sa v súlade s § 14, ods. 2, písm. 

b) a c) realizuje úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov a povoleným 

prekročením a viazaním výdavkov, a to zvýšenie príjmov v celkovej sume 1 906,- EUR 

a zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1 906,- EUR z dôvodu čerpania návratnej finančnej 

výpomoci z MF SR na vykrytie výpadku podielových daní v roku 2020 v súvislosti 

s pandémiou COVID -19. 

 

Za: Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Monika Machová 

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 23.10.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce: 

 

VZN č.2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník sa uznieslo na VZN č.2/2020, pričom bola splnená 

zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Schválené VZN č. 2/2020 

bude vyvesené na dobu 15 dní a účinnosť nadobudne 15. dňom po vyvesení.  

 

Za: Bc.Emília Chovancová, Ondrej Bažík, , Monika Machová 

Proti: Miroslav Trnovec                                 Zdržal sa: Peter Kocúr 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 23.10.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 


