
Obec Bobrovník
ZÁPISNICA

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník
konaného dňa 30.06.2021, v zasadačke OcÚ Bobrovník

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:
1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na ll. polrok 2021
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2020

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020

8. Rozpočtové opatrenie č.4/202l
9. Rôzne
10. 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 zapisovatel'ky a overovatel'ov

Starostka obce určila zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za
zapisovateľku Zuzanu Kubiko: -ú a za overovateľa zápisnice Petera Kocúra a Ondreja Bažíka.
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 25.06.2021 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.

4. Kontrola plnenia uznesení



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

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021

Poslancom bol plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021 poslaný mailom na
preštudovanie, zároveň bol v zmysle zákona zverejnený pred rokovaním OZ na 15 dní na
úradnej tabuli.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník prerokovalo návrh plánu KČ spracovaný v súlade s §
18t), ods. l, písm. b) zákona č 369/1990 a:

a) Schvaľuje Plán kontre Inej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na 2.polrok
2021

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu.

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2020

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila poslancom stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2020 spracované v súlade s. 18f, ods. 1 , písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Stanovisko bolo poslancom obecného zastupiteľstva
zaslané emailom v rámci pracovných materiálov OZ. Pripomienky zo strany poslancov k nemu
neboli. Obecné zastupiteľstvo ':tanovisko berie na vedomie.

Príloha

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020

Poslancom bol predložený a poslaný záverečný účet obce Bobrovník a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020 emailom na preštudovanie a taktiež bol zverejnený na obecnej
stránke dňa 08.06.202l. Záverečn)' 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 všetk: potrebné náležitosti, predkladá sa zastupiteľstvu na schválenie
a po zastupiteľstve sa posiela audítorke.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona o obecnom
zriadení všetkými hlasmi prítomných schval'uje záverečný účet za rok 2020 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu z hospodárenia obce z minulých
rokov vo výške 12 550,71€ ajeho prevod do rezervného fondu.

Príloha



8. Rozpočtové opatrenie

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie
z dôvodu navýšením nákladov na potiahnutie asfaltu v obci Bobrovník, použitím rezervného
fondu cez finančné príjmové operácie vo výške l 933,48 € a navýšením kapitálových výdavkov
o sumu l 933,48 € .

9. Rôzne
-cesta Hliník
- 7.8.2021 v spolupráci so stretnutím zatopencov zorganizujeme stretnutie občanov
Bobrovníka, Tvarožnej.Hliníka a Nového dvora s občerstvením a kultúrnym programom -
divadelné predstavenie
-klub dôchodcov

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

:!WtL 
Mgr. Jana Bažíková

starostka obce

Overovatelia:

V Bobrovníku, 30.06.2021
Zapísala: Zuzana Kubíková
Obec Bobrovník



UZNESENIA
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021

konaného dňa 30.06.2021

Obecné zastupitel'stvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 19/30-06-2021
K bodu: Určenie zapisovatel'ky a overovatel'ov
Obecné zastupitel'stvo 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 zapisovatel'ky - Zuzana Kubíková a overovateľov zápisnice - Petera Kocúra
a Ondreja Bažíka.

Uznesenie č. 20/30-06-2021
K bodu: Schválenie program ••
Obecné zastupiteľstvo Obce B obrovnik podľa § 12, ods. 5 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schval'uje program rokovania tak ako bol zverejnený na pozvánke.

Uznesenie č. 21/30-06-2021
K bodu: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecné zastupitel'stvo Obce Bobrovník podľa § ll, ods. 4 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupitel'stva.



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

~~ ~.-;~:.-:..~. -: rf ~ 
, " v I~;·~:----.. -, <. ' ~ v' ~V Bobrovníku, podpísané dna 06.07.2021 I ( " -;'. Mgr. a Bažíková, starostka

,. ~.t ( .... . ~. \Y
I . . . . i 
\ ';'. / " 

•••. °l I ~ 
•• I ._-.- ..-

Uznesenie Č. 22/30-06-2021 I /' 

K bodu: Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce B )brovník prerokovalo návrh plánu KČ spracovaný v súlade s §
18t), ods. 1, písm. b) zákona Č. 369/1990 a:

a) Schval'uje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na 2.polrok
2021

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu.

Uznesenie Č. 23/30-06-2021
K bodu: Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedome stanovisko hlavnej kontrolórky k
záverečnému účtu obce za rol. 2020 spracované v súlade s § 18f, ods. l , písm. c) zákona Č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p ..

Uznesenie Č. 24/30-06-2021
K bodu: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § ll, odsA, písm. b) zákona o obecnom
zriadení všetkými hlasmi prítomných schval'uje



a.) záverečný účet za rok 2020 bez výhrad

b.) tvorbu rezervného fondu z hospodárenia obce z minulých rokov vo výške 12 550,71 € 
a jeho prevod do rezervného fondu.

V Bobrovníku, podpísané dňa 06.07.2021

Proti: O 

Uznesenie č. 25/30-06-2021
K bodu: Rozpočtové opatretlie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, odsA, písm. b) zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.: schvaľuje rozpočtové opatrenie starostky obce č. 412021, 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 použite prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v celkovej
výške 1 933,48 €, čím sa o t lto sumu upravujú príjmové finančné operácie aj kapitálové
výdavky. Prostriedky budú použité na úhradu faktúra za opravu cesty po povodniach.

Úpravou rozpočtu bude zachovaná rovnováha schváleného rozpočtu na rok 2021.


