
Obec Bobrovník
ZÁPISNICA

z 2. zasadnlltia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník
konaného dňa 31.05.2021, v zasadačke OCÚ Bobrovník

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu podľa pozvánky:
l. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie zámeru zámeny pozemkov
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
7. Rozpočtové opatrenie Č.3/2C 21
8. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly stavu nehnuteľného majetku
9. Inventarizácia majetku obce
10. Rôzne
11. 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. Schválenie programu
Poslancom bola doručená pozvánka s návrhom programu, ktorý bol zároveň riadne zverejnený
24.05.2021 a zvesený bol v deň konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Starostka obce
dala schváliť návrh programu tak, ako bol zverejnený na pozvánke. Poslanci všetkými hlasmi
schválili návrh programu. Po zistení, že jeden z prítomných zástupcov verejnosti si vyhotovuje
z rokovania videozáznam, pán Ing. Jozef Juríčka, ktorý bol prizvaný k bodom rokovania č.5
a 6, vyjadril svoj nesúhlas, aby bol nahrávaný a požiadal Obecné zastupiteľstvo, aby boli
uvedené body rokovania vylúčené z programu. Následne rokovanie Obecného zastupiteľstva
opustil. Vzhľadom na to, že prejednávanie uvedených bodov programu bez prítomnosti p.
Juríčku nemalo význam, starostka predniesla poslancom návrh na zmenu programu vylúčením
uvedených bodov. Zmena programu zasadnutia OZ bola schválená všetkými hlasmi prítomných
poslancov. Bod č.7 Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 sa tak stalo bodom č. 5.

3. Určenie zapisovateľky a o' erovateľov
Starostka obce určila v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za
zapisovateľku Zuzanu Kubíkovú a za overovateľa zápisnice Miroslava Trnovca a Moniku
Machovú. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovate rov
zápisnice.

4. Kontrola plnenia uzneseni



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

5. Rozpočtové opatrenie
Poslanci boli oboznámení so zmenou rozpočtu zrealizovanou v apríli 2021 rozpočtovým
opatrením v kompetencii starostky RO č. 3/2021, ktorým sa realizuje v súlade s ustanovením
§14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie a viazanie príjmov vo
výške 5 € a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume l 247 € a poníženie výdavkov
sume 1 242 €. Uvedená zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu obecnému zastupitel'stvu,
nakoľko je v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce v kompetencii
starostky obce. Uvedenou zmenou rozpočtu nebude narušená jeho rovnováha v roku 2021.

Príloha

6. Správa hlavnej kontrolórlty Obce Bobrovník o kontrole nehnuteľného majetku
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila Obecnému zastupitel'stvu správu
z kontroly nehnutel'ného majetku obce - stavby a pozemky.
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s prijatými odporúčaniami ku kontrolným
zisteniam a so stanoviskom starostky k týmto zisteniam.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie Správu HK z kontroly nehnutel'ného
majetku spracovanú v súlade s § 18f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

Príloha

7. Inventarizácia majetku ob ze
Dňa 19.05.2021 prebehla na obecnom úrade fyzická inventarizácia majetku obce Bobrovník.
Skontrolované boli bankové účty, pokladňa, vybavenie, stroje na údržbu, pozemky, knižnica,
starý obecný úrad. Inventarizácie obce sa zúčastnili poslanci Miroslav Trnovec, Monika
Machová, Ondrej Bažík a Emília Chovancová. Inventarizačná komisia odporúča vyradit' 1 ks
bojler v nulovej hodnote.
Hlavná kontrolórka navrhla kúpiť vybavenie obecného úradu za prostriedky zo SODB 2021.

8. Rôzne
Starostka informovala poslancov

a) prejednáva sa uloženie elektrického kábla v časti Hliník-Juh
b) vlastníci nehnuteľností z Tv irožnej plánujú vybudovať prípojky na vlastné náklady,
chystajú stretnutie

9. Záver



Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.
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Mgr. Jana Bažíková
starostka obce

Overovatelia:

Miroslav Trnovec

Monika Machová

V Bobrovníku, 31.05.2021

Zapísala: Zuzana Kubíková



UZNESENIA
z 2. zasadnutia obecného zastupitel'stva Obce Bobrovník v roku 2021

konaného dňa 31.05.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 13/31-05-2021
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.) schvaľuje program rokovania tak, ako bol zverejnený na pozvánke.
b.) schvaľuje zmenu programu rokovania vylúčením bodov 5 - Schválenie zámeru zámeny
pozemkov a vylúčenie bodu 6 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Bod 7 Rozpočtové
opatrenie č.3/2021 sa zároveň stáva bodom 5.

Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec
Proti: O Zdržal sa: O Neprítomný: Peter Kocúr

V Bobrovníku, podpísané dňa 08.06.2021 ,.' Mgr. Jana Bažíková, starostka

Uznesenie č. 14/31-05-2021
K bodu: Určenie zapisovatel'ky 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 Moniky Machovej

Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec
Proti: O Zdržal sa: O Neprítomný: Peter Kocúr .
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V Bobrovníku, podpísané dňa 08.06.2021
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. Mgr. Jana Bažíková, starostka

Uznesenie č. 15/31-05-2021
K bodu: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa §] 1, ods. 4 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.



Za: Monika Machová, Bc. Ern. iia Chovancová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec
Proti: O Zdržal sa: O

V Bobrovníku, podpísané dňa 08.06.2021

Uznesenie č. 16/31-05-2021
K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § ll, ods.4, písm. b) zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p .. berie na vedomie RO Č. 3/2021, ktorým sa realizuje v súlade
s ustanovením § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona Č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie a viazanie
príjmov vo výške 5 € a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume l 247 € a poníženie
výdavkov sume l 242 €. Uvedená zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu obecnému
zastupiteľstvu, nakoľko je v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
v kompetencii starostky obce. Uvedenou zmenou rozpočtu nebude narušená celková rovnováha
rozpočtu v roku 2021.

V Bobrovníku, podpísané dňa ~8.06.2021 Mgr. Jana Bažíková, starostka

Uznesenie č. 17/31-05-2021
K bodu: Správa hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník o kontrole nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie Správu HK o kontrole nehnuteľného
majetku obce spracovanú v súlade s § 18f, ods. l, písm. e) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec,
Proti: O Zdržal sa: Neprítomný: Peter Kocúr

V Bobrovníku, podpísané dňa 08.06.2021 Mgr. Jana Bažíková, starostka



Uznesenie Č. 18/31-05-2021
K bodu: Inventarizácia majetku obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie Inventarizáciu majetku obce
a schval'uje v súlade s § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
vyradenie 1 ks bojler v nulovej hodnote.

Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec,
Proti: O Zdržal sa: Neprítomný: Peter Kocúr

V Bobrovníku, podpísané dňa 08.06.2021
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-~ \1gr. Jana Bažíková, starostka


