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Obec Bobrovník 
 
     Z Á P I S N I C A  

z  5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník  
konaného dňa 16.12.2021, v zasadačke OcÚ Bobrovník 

  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Návrh programu podľa pozvánky:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola  plnenia uznesení 

5. Zámena pozemkov 

6. Výročná správa, audit, inventarizácia majetku obce Bobrovník 

7. Rozpočtové opatrenia  

8. Zmluva o spolufinancovaní realizácie asfaltu v spodnej časti cesty v Hliníku 

9. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I.polrok 2022 

10. Návrh Rozpočtu na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024, stanovisko 

hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022 

11. Rôzne 

12.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. Za verejnosť s rokovania zúčastnil pán 
Peter Čuboň, ktorý napriek upozorneniam starostky svojím správaním v rozpore s Rokovacím 
poriadkom obecného zastupiteľstva narúšal priebeh rokovania OZ vykrikovaním 
a poznámkami, bez predchádzajúceho prihlásenia sa do diskusie a bez udelenia slova 
predsedajúcim – starostkou obce.  
 
2. Schválenie programu 
Poslancom bola doručená pozvánka s návrhom programu, ktorý bol zároveň riadne 
zverejnený 13.12.2021 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. Doplňujúce body do programu neboli podané ani 
zo strany starostky ani zo strany poslancov. Zasadnutie OZ sa riadilo schváleným programom. 
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3. Určenie zapisovateľky a overovateľa 
Starostka obce určila v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za 
zapisovateľku Zuzanu Kubíkovú  a za overovateľa zápisnice Bc. Emíliu Chovancovú. Obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice. 
 
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 zo zasadnutia konaného dňa 30.09.2021. 
 
5. Zámena pozemkov 
Na základe schváleného zámeru zámeny pozemkov zo dňa 27.05.2020 uznesením číslo 20/27-
05-2020Obecné zastupiteľstvo ObceBobrovník schvaľuje v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.zámenu pozemkov medzi Obcou Bobrovník 
a manželmi Ing. Jozefom Juríčkom, Štúrova 256/59, Marianka a Ing. Patrícia Juríčková, rod. 
Kramerová, Ľ.Fullu 3416/9B, Bratislava, obidvaja štátna príslušnosť SR nasledovne: 
 
Obec Bobrovník, Bobrovník 37, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 00315125 zamieňa 
pozemky, ktorých je výlučným vlastníkom, a to: 
- pozemok registra „C“, parc. č.  C KN 54/7 o výmere 293 m2, druh pozemku Ostatná plocha, 
vedený na LV č. 377 a pozemok registra „C“, parc. č.  C KN 303/10 o výmere 34 m2, druh 
pozemku Trvalý trávny porast, vedený na LV č. 370, obidva zamerané GP č. 47099909-
12/2020-402 
- pozemok registra „C“, parc. č. C KN 366/123 o výmere 370 m2, druh pozemku Trvalý 
trávny porast, vedený na LV č. 377, zameraný GP č. 47099909-11/2020-401 
- pozemok registra „C“, parc. č. C KN 378/7 o výmere 1 242 m2, druh pozemku Trvalý trávny 
porast a pozemok registra „C“, parc.č. C KN 378/8 o výmere 136 m2, druh pozemku Trvalý 
trávny porast, obidva vedené na  LV č.377; pozemok registra „C“, parc. č. C KN 53/11 
o výmere 67 m2 , druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č.370; pozemok 
registra „C“, parc. č. C KN 53/12 o výmere 62 m2 , druh pozemku Zastavaná plocha 
a nádvorie a pozemok registra „C“, parc. č. C KN 62/1 o výmere 149 m2, druh pozemku 
Záhrada, obidve vedené na LV č.309, všetky zameranéGP č.47099909-127/2019-398 
a 
Ing. Jozef Juríčka, rod. Juríčka, nar. 11.3.1971, bytom Štúrova 256/59, 900 33 Marianka, 
SR, štátna príslušnosť SR, podiel 31/36 a 5/36 (BSM) a manželka Patrícia Juríčková, rod. 
Kramerová, nar. 8.9.1969, bytom Ľ. Fullu 3416/9B, Bratislava, SR, štátna príslušnosť SR, 
podiel 5/36 (BSM) zamieňajú pozemok, ktorého sú spoluvlastníkmi, vedenom v registri „C“, 
parc.č.  C KN 419/22 o výmere 751 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vedenom na LV 
č. 1172, ktorý bol zameraný GP č. 47099909-56/2021, 
 
pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je získanie ucelenej parcely pre rozvojové zámery 
obce. 
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Uvedenú parcelu v lokalite si vybrali poslanci na osobnej obhliadke dňa 19.05.2021 , ktorej sa 
zúčastnili poslanci Monika Machová, Emília Chovancová, Ondrej Bažík a Miroslav Trnovec. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník 4 hlasmi prítomných odsúhlasilo predloženú zámenu 
vyššie uvedených pozemkov v hodnote podľa spracovaných znaleckých posudkov č. 38/2020, 
49/2020, 33/2020, 42/2020.   
 
 
6. Výročná správa, audit, inventarizácia majetku obce Bobrovník 
Starostka informovala poslancov o vykonaní auditu o overení účtovnej závierky za rok 2020, 
ktorý nariaďuje § 16, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy,  a overenia výročnej správy Obce Bobrovník za rok 2020. 
Audit vykonala Ing. Mária Huštáková, Licencia SKAU, Ev.č.0770, Bernolákova 41, 974 05 
Banská Bystrica, s ktorou bola podpísaná zmluva. 
V roku 2020 bola vykonaná inventarizácia majetku obce, ktorej sa zúčastnili štyria poslanci 
Monika Machová, Emília Chovancová, Ondrej Bažík a Miroslav Trnovec. O záveroch 
inventarizácie boli urobené inventarizačné zápisy a tiež tri protokoly o vyradení majetku 
dlhodobo nezaradeného do užívania, ako neidentifikovateľné projekty zpred roku 2007. 
Pri spracovaní podkladov pre overenie účtovnej závierky bol zistený záväzok obce voči firme 
LUXORIA s.r.o.. Návrh obce je uvedenú pohľadávku vyriešiť na základe dohody 
o vysporiadaní záväzkov v súlade s § 51zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, a tým 
pohľadávku obce vyriešiť, s čím súhlasí aj druhá zmluvná strana. Dohoda bola poslaná 
mailom poslancom OZ Bobrovník na preštudovanie a pripomienkovanie. Pripomienky 
a dotazy boli zahrnuté do dohody. Na základe všetkých podkladov má obec Bobrovník 
záväzok voči firme LUXORIA s.r.o. ku dňu 29.11.2021v hodnote 131 606,02 € vrátane 
úrokov z omeškania. Na základe dohody o vysporiadaní záväzkov budú odpustené obci úroky 
v hodnote 38 424,030 € konečná dlžná suma bude 93 181,72 €.Podpísaním dohody 
o vysporiadaní záväzkov s firmou LUXORIA  a následne po podpísaní kúpnopredajnej 
zmluvy bude mať obec záväzky voči firme vysporiadané. 

 
7. Rozpočtové opatrenia 
Starostka obce predstavila zmeny rozpočtu vykonané nasledovnými rozpočtovými 
opatreniami: 
a) RO  č. 7/2021, ktorésa 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 a povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov vo výške  2 000,00 €. Úpravou rozpočtu sa zvyšuje 
príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní z pozemkov a navyšuje sa 
výdavková časť rozpočtu na položke nákladov za vývoz komunálneho odpadu z dôvodu ich 
zvýšenia oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 
b) RO č. 8/2021, ktorésa 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 a povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov v celkovej sume  1 150,00 €. Úpravou rozpočtu sa zvyšuje 
príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní z nehnuteľností 
a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu na položke el. energia na obecnom úrade z dôvodu 
zvýšených nákladov na energie oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 
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c) RO č. 9/2021, ktorésa 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 a povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov vo výške  2 000,00 €. Úpravou rozpočtu sa zvyšuje 
príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní zo stavieb a poplatkov za 
komunálny odpad a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu 
d) RO č. 10/2021, ktorésa 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 v sume 900,00 
€ a povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške  660,00 €. Úpravou rozpočtu sa 
zvyšuje príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu poplatkov za vývoz 
komunálneho odpadu a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu z dôvodu jeho zvýšenia oproti 
schválenému rozpočtu na rok 2021. 
 
8. Zmluva o spolufinancovaní realizácie asfaltu v spodnej časti cesty v Hliníku 
Návrh zmluvy na spolufinancovanie asfaltu v Hliníku bol poslancom zaslaný mailom na 
preštudovanie.  
Návrhy zmluvy boli 2, jeden o príspevku na konkrétnu sumu (11000€) a druhý bol 
o spolufinancovaní vo výške 50% z víťaznej cenovej ponuky zistenej v rámci verejného 
obstarávania. 
Poslanci po prerokovaní obidvoch návrhov odsúhlasili Zmluvu o združenej investícii 
o spolufinancovaní realizácie asfaltu v spodnej časti cesty v Obci Bobrovník - časť Hliník 
medzi Obcou Bobrovník a majiteľmi nehnuteľností dotknutých prácami na položení VN 
vedenia pod miestnu komunikáciu rovnakým dielom vo výške 50 % z ceny víťaznej ponuky 
zistenej verejným obstarávaním. 

 
9. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I.polrok 2022 
Poslancom bol plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 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 § 
18f), ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.p. a: 

a) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník  na I. polrok 
2022 

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu. 

 
10. Návrh Rozpočtu na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024, stanovisko 
hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022 
Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo doručené poslancom spolu s materiálmi na rokovanie 
OZ. V stanovisku sa uvádza, že návrh rozpočtu je pripravený v súlade so zákonom, je 
zostavený ako vyrovnaný a odporúča poslancom schváliť finančný rozpočet obce na rok 
2022 bez výhrad a roky 2023 - 2024 vziať na vedomie.  
Starostka oboznámila poslancov s investičnými zámermi. V rozpočte sa počíta s preplatenými 
finančnými prostriedkami z realizácie asfaltu v obci Bobrovník po povodni. Vrátené financie 
navrhuje vzhľadom na zlý stav vrchnej cesty v Hliníku investovať do potiahnutia nového 
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asfaltu na cestu vo vrchnej časti  v Hliníku, časť spodnej cesty a časť cesty od trafostanice 
smerom nahor. Oprava cesty v spodnej časti od trafostanice smerom nadol bude realizovaná 
v spolupráci s majiteľmi pozemkov rybárskej osady Hliník 1 a Hliník 2. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 
obce na rok 2022.  
Návrh rozpočtu obce na roky 2022 -2024 bol v obci zverejnený od 22.11.2021  na úradnej 
tabuli a internetovej stránke obce a do konania zasadnutia OZ neprišli k jeho návrhu žiadne 
pripomienky zo strany verejnosti. Rozpočet pre rok 2022 je spracovaný v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách ako vyrovnaný. 
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v z.n.p.  

a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 
b) berie na vedomie rozpočet obce na roky 2023-2024. 

 
 
11. Rôzne 
Starostka v tomto bode informovala prítomných: 
- o podanej žiadosti na Envirofond. na dotáciu na dobudovanie kanalizácie v obci 
- o uzatvorení poistnej zmluvy s Komunálnou poisťovňou týkajúcej sa poistenia obce 
v prípade škôd spôsobených občanom 
- o spracovaní geometrickéhoplánu na budovu starého obecného úradu 
 

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

Mgr. Jana Bažíková 
                 starostka obce 
 
 
 
 
Overovateľ:  
 
 Bc. Emília Chovancová                      .................................. 
 
 
 
V Bobrovníku, 16.12.2021 
Zapísala: Zuzana Kubíková 
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UZNESENIA 

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021  
konaného dňa 16.12.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia 
 
 
Uznesenie č. 34/16-12-2021  
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: 0             Zdržal sa: 0       
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa :17.12.2021                Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 
 
 
 
Uznesenie č. 35/16-12-2021  
K bodu: Určenie zapisovateľky a overovateľa 
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 overovateľa zápisnice – Bc. Emília 
Chovancová 

 
Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová                      
Proti: 0             Zdržal sa: 0       
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                           Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 
 
 
 
Uznesenie č. 36/16-12-2021  
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 kontroluplnenia uznesení z predchádzajúceho 
zastupiteľstva. 
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Za: Monika Machová,Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec Bc.Emília Chovancová                     
Proti: 0             Zdržal sa: 0    
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                          Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 
 
 
 
Uznesenie č. 37/16-12-2021  
K bodu: Zámena pozemkov 
Na základe schváleného zámeru zámeny pozemkov zo dňa 27.05.2020 uznesením číslo 20/27-
05-2020Obecné zastupiteľstvo ObceBobrovník schvaľuje v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p .zámenu pozemkov medzi Obcou Bobrovník 
a manželmi Ing. Jozefom Juríčkom, Štúrova 256/59, Marianka a Ing. Patrícia Juríčková, rod. 
Kramerová, Ľ.Fullu 3416/9B, Bratislava, obidvaja štátna príslušnosť SR nasledovne: 
 
Obec Bobrovník, Bobrovník 37, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 00315125 zamieňa 
pozemky, ktorých je výlučným vlastníkom, a to: 
- pozemok registra „C“, parc. č.  C KN 54/7 o výmere 293 m2, druh pozemku Ostatná plocha, 
vedený na LV č. 377 a pozemok registra „C“, parc. č.  C KN 303/10 o výmere 34 m2, druh 
pozemku Trvalý trávny porast, vedený na LV č. 370, obidva zamerané GP č. 47099909-
12/2020-402 
- pozemok registra „C“, parc. č. C KN 366/123 o výmere 370 m2, druh pozemku Trvalý 
trávny porast, vedený na LV č. 377, zameraný GP č. 47099909-11/2020-401 
- pozemok registra „C“, parc. č. C KN 378/7 o výmere 1 242 m2, druh pozemku Trvalý trávny 
porast a pozemok registra „C“, parc.č. C KN 378/8 o výmere 136 m2, druh pozemku Trvalý 
trávny porast, obidva vedené na  LV č.377; pozemok registra „C“, parc. č. C KN 53/11 
o výmere 67 m2 , druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č.370; pozemok 
registra „C“, parc. č. C KN 53/12 o výmere 62 m2 , druh pozemku Zastavaná plocha 
a nádvorie a pozemok registra „C“, parc. č. C KN 62/1 o výmere 149 m2, druh pozemku 
Záhrada, obidve vedené na LV č.309, všetky zameranéGP č.47099909-127/2019-398 
a 
Ing. Jozef Juríčka, rod. Juríčka, nar. 11.3.1971, bytom Štúrova 256/59, 900 33 Marianka, 
SR, štátna príslušnosť SR, podiel 31/36 a 5/36 (BSM) a manželka Patrícia Juríčková, rod. 
Kramerová, nar. 8.9.1969, bytom Ľ. Fullu 3416/9B, Bratislava, SR, štátna príslušnosť SR, 
podiel 5/36 (BSM) zamieňajú pozemok, ktorého sú spoluvlastníkmi, vedenom v registri „C“, 
parc.č.  C KN 419/22 o výmere 751 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vedenom na LV 
č. 1172, ktorý bol zameraný GP č. 47099909-56/2021, 
 
pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je získanie ucelenej parcely pre rozvojové zámery 
obce. 
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Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová                     
Proti: Peter Kocúr             Zdržal sa: 0    
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 
 
 
 
Uznesenie č. 38/16-12-2021  
K bodu:  Výročná správa, audit, inventarizácia majetku obce Bobrovník 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § 9, ods. 4 a §11, ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
a) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej 
správy Obce Bobrovník za rok 2020, 
 
Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová                     
Proti: 0             Zdržal sa: 0    
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 
 
 
b)v súlade s §11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p 
schvaľuje dohodu o vzájomnom vysporiadaní záväzkov medzi Obcou Bobrovník a firmou 
LUXORIA, s.r.o. 
 
Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, , Bc.Emília Chovancová                     
Proti: Peter Kocúr            Zdržal sa: Miroslav Trnovec 
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 
 
 
c) berie na vedomie výsledky inventarizácie k 31.12.2021 
 
Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová                     
Proti: 0             Zdržal sa: 0    
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                Mgr. Jana Bažíková, starostka 
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Uznesenie č. 39/16-12-2021  
K bodu: Zámer prevodu majetku obce predajom 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s §11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p schvaľuje zámer prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p. –predajom na základe   vzájomnom 
vysporiadaní záväzkov zo dňa 16. 12. 2021 zberné vetvy a šachty kanalizácie v k. ú. 
Bobrovník:  
 

- Vetva A 6 v dĺžke 145 m (šachta č. 64, 65, 66, 67), 
- Vetva A v dĺžke 277 m (šachta č. 26, 25, 24. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17), 
- Vetva A 5 v dĺžke 68 m (šachta 13, 56, 57), 
- Vetva A 5 v dĺžke 87 m (šachta 58, 59 ,60), 
-  Vetva A6 v dĺžke 24 m (šachta č.22, 64), 
 

firme LUXORIA , s.r.o., so sídlom: Astrová 54, 821 01 Bratislava, zastúpená: Ing. Jozef 
Juríčka, IČO: 45427887, DIČ: SK2023273648, zapísaná v obchodnom registri OR OS 
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63525/B.  

Osobitným zreteľom na predaji je záujem obce Bobrovník na vzájomnom urovnaní 
pohľadávok a záväzkov na základe Dohodyo vzájomnom vysporiadaní záväzkov zo dňa 16. 
12. 2021. 

 
Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancová, Ondrej Bažík,  
Proti: 0         Zdržal sa: Peter Kocúr, Miroslav Trnovec 
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 
 
 
            
Uznesenie č. 40/16-12-2021  
K bodu:  Rozpočtové opatrenia 
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 RO  č. 7/2021, ktorésa 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 a povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške  2 000,00 €. Úpravou 
rozpočtu sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní 
z pozemkov a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu na položke nákladov za vývoz 
komunálneho odpadu z dôvodu ich zvýšenia oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 
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b) berie na vedomie RO č. 8/2021, ktorésa 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 a povoleným prekročením a viazaním výdavkov v celkovej sume  1 150,00 €. 
Úpravou rozpočtu sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu miestnych 
daní z nehnuteľností a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu na položke el. energia na 
obecnom úrade z dôvodu zvýšených nákladov na energie oproti schválenému rozpočtu na rok 
2021 
c) berie na vedomie RO č. 9/2021, ktorésa 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 a povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške  2 000,00 €. Úpravou 
rozpočtu sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní zo 
stavieb a poplatkov za komunálny odpad a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu 
d) berie na vedomie RO č. 10/2021, ktorésa 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 v sume 900,00 € a povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške  660,00 €. 
Úpravou rozpočtu sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu poplatkov 
za vývoz komunálneho odpadu a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu z dôvodu jeho 
zvýšenia oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. 
 
Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová                     
Proti: 0             Zdržal sa: 0    
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 41/16-12-2021  
K bodu:  Zmluva o spolufinancovaní realizácie asfaltu v spodnej časti cesty v Hliníku 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovníkv súlade s §11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje Zmluvu o združenej investícii o spolufinancovaní 
realizácie asfaltu v spodnej časti cesty v Obci Bobrovník - časť Hliník medzi Obcou 
Bobrovník a majiteľmi nehnuteľností dotknutých prácami na položení VN vedenia pod 
miestnu komunikáciu rovnakým dielom vo výške 50 % z ceny víťaznej ponuky zistenej 
verejným obstarávaním. 
 
Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová                     
Proti: 0             Zdržal sa: 0    
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                Mgr. Jana Bažíková, starostka 
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Uznesenie č. 42/16-12-2021  
K bodu: Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I.polrok 2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník prerokovalo návrh plánu KČ spracovaný v súlade s § 
18f), ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a: 

a) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na 1.polrok 
2022 

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu. 
 
 
Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová                     
Proti: 0             Zdržal sa: 0    
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                                 Mgr. Jana Bažíková, starostka 
 

 

 

Uznesenie č. 43/16-12-2021  
K bodu: Návrh Rozpočtu na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024, 
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022 
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 2022 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 2022 
c) berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2023 -2024 
d) schvaľuje použitie finančných prostriedkovz rezervného fondu na opravu cesty 

v Hliníku - kompletná rekonštrukcia horná cesta Hliník a spodná cesta Hliník od 
trafostanice smerom nahor 

e) schvaľuje Plán verejného obstarávania na rok 2022. 
 
 
Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc.Emília Chovancová                     
Proti: 0             Zdržal sa: 0    
 
 
V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.12.2021                                 Mgr. Jana Bažíková, starostka 
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