
Obec Bobrovník 

 

     Z Á P I S N I C A  
z  6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník  

konaného dňa 31.12.2021, 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. Predaj majetku 

6. Rôzne  

7 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 

28.12.2021 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. 

 

3. Určenie zapisovateľky a overovateľa 

Starostka obce určila v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za 

zapisovateľku Bc. Emíliu Chovancovú a za overovateľa zápisnice Moniku Machovú. 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 16.12.2021. 

 

 

 



5. Predaj majetku 

Pri spracovaní podkladov pre overenie účtovnej závierky bol zistený záväzok obce voči firme 

LUXORIA s.r.o.. Návrh obce bol uvedený záväzok obce vyriešiť na základe dohody 

o vysporiadaní záväzkov v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpísania na základe prijatia predchádzajúceho uznesenia 

obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník číslo 38/16-12-2021  zo dňa 16.12.2021. Záväzok 

obce vo výške 93 181,72 € bude vyriešený, s čím súhlasí aj druhá zmluvná strana, a tým pádom 

bude záväzok vysporiadaný.   

Na základe schváleného zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa obec 

požiadala o vypracovanie znaleckého posudku na uvedené vetvy a šachty kanalizácie. Hodnota 

majetku podľa znaleckého posudku je 85 200 € - znalecký posudok číslo 88/2021 zo dňa 17. 

12. 2021 vypracovaný znalcom Ing. Bohuslavom Babkom tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo v Bobrovníku podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p. schválilo na svojom zasadnutí dňa 31.12.2021 troma hlasmi všetkých  poslancov 

(čím bola splnená podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov v hlasovaní pri nakladaní 

s majetkom obce) predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 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. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri predaji majetku obce je záujem obce Bobrovník na 

vzájomnom urovnaní záväzkov a pohľadávok s kupujúcim na základe Dohody o vzájomnom 

vysporiadaní záväzkov zo dňa 16. 12. 2021. 

 

6. Rôzne 

Pán poslanec Peter Kocúr sa informoval o položke v rozpočte odmeny poslancom a spotrebe 

elektrickej energie. Starostka mu povedala, že ako poslanec môže kedykoľvek prísť a pozrieť 

sa na položky, o ktorých potrebuje byť informovaný. Nakoľko na zasadnutí bola ospravedlnená 

pracovníčka obce, je potrebné informovať sa o týchto položkách u nej alebo u externého 

účtovníka. Ak si nepríde po odpovede osobne na obecný úrad, na jeho otázky mu bude 

zodpovedané na nasledujúcom zastupiteľstve starostkou obce, ktorá to overí u zodpovedného 

zamestnanca.  

 

7. Záver 



Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila.  

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Bažíková 

                 starostka obce 

 

 

 

 

 

Overovateľ:  

 

Monika Machová                      .................................. 

 

 

 

V Bobrovníku, 31.12.2021 

Zapísala: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA  

z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021  

konaného dňa 31.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia 

 

 

 

Uznesenie č. 44/31-12-2021  

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 : 31.12.2021                                 Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 45/31-12-2021  

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 – Bc. Emília Chovancová  a overovateľa zápisnice – Monika 

Machová. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0       

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 31.12.2021   Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 46/31-12-2021  

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 kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0    

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa:31.12.2021                 Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 47/31-12-2021  

K bodu: Predaj majetku- znalecký posudok 

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

zriadení v z.n.p.  berie na vedomie Znalecký posudok číslo 88/2021 zo dňa 17. 12. 2021 

vypracovaný znalcom Ing. Bohuslavom Babkom.  

 

 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0    

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa:31.12.2021   Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 48/31-12-2021 zo dňa 31. 12. 2021 

K bodu: Predaj majetku- v zmysle schváleného zámeru 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bobrovníku  

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v   spojení s § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, na základe predchádzajúceho uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Bobrovníku č.. 39/16-12-2021 zo dňa 16. 12. 2021 týmto 



 

s c h v a ľ u j e 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj majetku obce -  zberných vetiev a šácht 

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. Jozefom 

Juríčkom IČO: 45427887, DIČ: SK2023273648, zapísaná v obchodnom registri OR OS 

Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63525/B za sumu 93 181,72 €  eur.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri predaji majetku obce je záujem obce Bobrovník na 

vzájomnom urovnaní záväzkov a pohľadávok s kupujúcim na základe Dohody o vzájomnom 

vysporiadaní záväzkov zo dňa 16. 12. 2021. 

 

 

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

 

Proti: Peter Kocúr         Zdržal sa: Miroslav Trnovec 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 31.12.2021                                   Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 


