
Obec Bobrovník

ZÁPISNICA
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník
konaného dňa 30.09.2021, v zasadačke OCÚ Bobrovník

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu podľa pozvánky:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovatel'a

4. Kontrola plnenia uznesení
5.Rozpočtové opatrenia č. 5,6

6. Správa HK z vykonanej finančnej kontroly vedenia pokladne Obce Bobrovník

7. Vykúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami
8. Odvodnenie cesty Hliník
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. Schválenie programu
Poslancom bola doručená pozvánka s návrhom programu, ktorý bol zároveň riadne zverejnený
27.09.2021 a zvesený bol v deň konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Starostka obce
dala schváliť návrh programu tak, ako bol zverejnený na pozvánke. Poslanci počtom hlasov 5
schválili návrh programu. Dop.ňujúce body do programu neboli podané ani zo strany starostky
ani zo strany poslancov. Zasad tutie OZ sa riadilo schváleným programom.

3. Určenie zapisovateľky a overovateľa
Starostka obce určila v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za
zapisovateľku Zuzanu Kubíkovú a za overovateľa zápisnice Miroslava Trnovca. Obecné
zastupitel'stvo berie na vedomie určenie zapisovatel'ky a overovateľov zápisnice.



4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala prítomných, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
predchádzajúceho obecného zistupiteľstva sa plnia, resp. boli splnené. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie kontrolu plr enia uznesenÍ.

6. Rozpočtové opatrenia č. 5,6
Poslanci boli oboznámení so zmenou rozpočtu zrealizovanou v auguste 2021

rozpočtovým opatrením

a) RO č. 5/2021, ktoré sa realizuje v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 Z. z. , a to presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu -
povolené navýšenie výdavkov v sume 2008,00 E a povolené a poníženie výdavkov sume
2100,00 E, pričom sa menia celkové výdavky rozpočtu - znižujú o sumu 92 E. Prostriedky sa
presúvajú z položiek, ktoré nie sú čerpané v plánovanej výške na položky, ktorých čerpanie
k účtovnému obdobiu je vyššie, ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2021. Úpravou
rozpočtu nebude narušená rovnováha schváleného rozpočtu na rok 2021. Uvedená zmena
rozpočtu v zmysle citovaného zákona a Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Bobrovník podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

b) RO č. 6/2021 ktoré 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 1 160 E a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v sume 1 160 E. 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
jeho rovnováha v roku 2021.

7. Správa HK z vykonanej finančnej kontroly vedenia pokladne Obce Bobrovník
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila správu z vykonanej finančnej
kontroly vedenia pokladne Obce Bobrovník vykonanú v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.).
K predloženej správe neboli žiadne pripomienky.

8. Vykúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami
Znalecké posudky sú vypracované - na všetky pozemky v intraviláne obce nachádzajúce sa pod
miestnymi komunikáciami, okrem poľnej cesty v extraviláne obce vedenej v registri "E", na
ktorú je potrebný znalecký posudok od znalca s oprávnením na vydávanie znaleckých
posudkov na takéto pozemky. :?:nalecké posudky pre vyvlastnenie platia 2 roky. Starostka dala
vypracovať znalecké posudky v sume 195,00 E za všetky znalecké v intraviláne z pôvodných
schválených cca 280 E za jeden znalecký posudok.
V ďalšom kroku sa pošlú žiadosti o odkúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami.

Príloha



9. Odvodnenie cesty Hliník
Starostka predložila ponuku na žľaby na vyriešenie problému odvodnenia cesty v Hliníku pri
nárazových dažďoch. Cenová ponuka na odvodňovacie žľaby je dosť vysoká ( ponuka zaslaná
poslancom). Starostka dala iný návrh riešenia v uvedenom úseku, namiesto záchytných žľabov
budú použité kovové prvky, ktoré odchytia vodu a spraví sa ďalší kanál, ktorý ju odvedie do
potoka. Toto riešenie by malo byť postačujúce, aby nevznikali povodne a taktiež v zime
námraza.
Starostka zvoláva stavebnú komisiu na toto riešenie dňa 2.1 0.2021 (sobota) o 16:00 hod.
Stavebnú komisiu tvoria všetci poslanci, dôležite je aby zo stavebnej komisie prišli všetci chlapi
, ktorí vedia lepšie zhodnotiť situáciu.

10. Rôzne
-zmeny a doplnky územného plánu obce Bobrovník - starostka informovala poslancov
o výsledkoch rokovania zjednania s investormi týkajúceho sa zmien a doplnkov územného
plánu. Po dohode s investormi prípravou dohody na príspevok.

- vybudovaná cesta na cintorín v Hliníku, starostka navrhuje položiť asfalt

- vymenené hodiny na VO Bobrovník

- objednávka na zameranie starého obecného úradu

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

J~ 
Mgr. Jana Bažíková

starostka obce

Overovateľ:

Miroslav Trnovec

V Bobrovníku, 30.09.2021
Zapísala: Zuzana Kubíková



UZNESENIA
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021

konaného dňa 30.09.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Robrovník prijíma nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 26/30-09-2021
K bodu: Schválenie programu

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 12, ods. 5 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje program rokovania tak ako bol zverejnený na pozvánke.

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

V Bobrovníku, podpísané dňa: 08.10.2021 i 

Uznesenie č. 27/30-09-2021
K bodu: Určenie zapisovateľky a overovateľa

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 overovateľa zápisnice - Miroslav
Trnovec.

V Bobrovníku, podpísané dňa: 08.10.2021;
j/v 

Mgr. Jana Bažíková, starostka



Uznesenie Č. 28/30-09-2021
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: Monika Machová,Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec Bc.Emília Chovancová
Proti: O Zdržal sa: O

. J~ 
Mgr. Jana Bažíková, starostkaV Bobrovníku, podpísané dňa: 08.10.2021 l, ~ 

" 

Uznesenie č. 29/30-09-2021
K bodu: Rozpočtové opatrenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, odsA, písm. b) zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p ..

a) schvaľuje RO č. 5/2021,ktoré sa realizuje v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a)
zákona Č. 583/2004 Z. z. , a to presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
- povolené navýšenie výdavkov v sume 2008,00 E a povolené a poníženie výdavkov sume
2100,00 E, pričom sa menia celkové výdavky rozpočtu - znižujú o sumu 92 €. Prostriedky sa
presúvajú z položiek, ktoré nie sú čerpané v plánovanej výške na položky, ktorých čerpanie
k účtovnému obdobiu je vyššie, ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2021. Úpravou
rozpočtu nebude narušená rovnováha schváleného rozpočtu na rok 2021.Uvedená zmena
rozpočtu v zmysle citovaného zákona a Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Bobrovník podlieha schválenie obecným zastupiteľstvom.

b.) berie na vedomie RO č. 6/2021, ktoré 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 1 160 E
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume l 160 E.

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



V Bobrovníku, podpísané dňa: 08.10.2021
J/I.J 

Mgr. Jana Bažíková, starostka

Uznesenie č. 30/30-09-2021
K bodu: Správa HK z vykonanej finančnej kontroly vedenia pokladne Obce Bobrovník

Obecné zastupiteľstvo Obce Bcbrovnik berie na vedomie správu z vykonanej kontroly vedenia
pokladne Obce Bobrovník vyl« manú v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a so zákonom č. 369/ 990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Za: Monika Machová,Peter Kocúr, Ondrej Baží_!<, 'Mifoslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová
Proti: O Zdržal sa: O 'I .: 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 08.10.2021

I .' J/\J 
Mgr. Jana Bažíková, starostka

" 

Uznesenie č. 31/30-09-2021
K bodu: Vykúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schval'uje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
pod miestnymi komunikáciami kúpou od pôvodných vlastníkov nasledovne:
Cesta ..... - C KN 294/4 vedená na LV č.l O ll, a na základe geometrického plánu č.
47099909-134-2020 vzniknuté parcely C KN 171 ,C KN 293/1, C KN 293/3
Cesta - E KN 30/501 vedená na LV 398, E KN 373/501 vedená na LV 531

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schval'uje cenu 3 €/m2 kupovaného pozemku pod miestnou
komunikáciou v prospech obce.

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

Mgr. Jana Bažíková, starostka

I 



Uznesenie Č. 32/30-09-2021 
K bodu: Odvodnenie cesty Hliník

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie informáciu týkajúcu sa odvodnenia
cesty v Hliníku. Zvoláva stavebnú komisiu na posúdenie a vyriešenie vzniknutého problému na
dňa 02.10.2021 o 16:00hod.

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

Proti: O Zdržal sa: O

V Bobrovníku, podpísané dňa:08.1 0.2021
\

M.gr. Jana Bažíková, starostka

Uznesenie Č. 33/30-09-2021 
K bodu: Rôzne

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie informáciu týkajúcu sa prípravy
dohôd na príspevok na spraco' mie zmien a doplnkov územného plánu obce Bobrovník.

Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík Mi-roslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová
Proti: O Zdržal sa: O

V Bobrovníku, podpísané dňa: 08.10.2021 Mgr. Jana Bažíková, starostka


