
Obec Bobrovník 

     Z Á P I S N I C A 

z  3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník  

konaného dňa 26.08.2020, v zasadačke OcÚ Bobrovník 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov  

3. Schválenie programu 

4. Kontrola  plnenia uznesení 

5. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020 

6. Správa HK z vykonanej kontroly 

7. Rozpočtové opatrenia 

8. Vymenovanie a poverenie zástupcu starostky obce 

9. Združenie obcí Čistý Liptov 

10.Vysporiadanie predaného pozemku  

11. Stavby v k.ú Bobrovník 

12. Značky Bobrovník časť bytovky 

13. Rôzne 

14.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 zapisovateľky a overovateľov 

Starostka obce určila v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za 

zapisovateľku Zuzanu Kubíkovú  a za overovateľa zápisnice Petera Kocúra  a Moniku 

Machovú. 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 

19.08.2020 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 informovala 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 HK na 2. polrok 2019 

Poslancom bol plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020 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 a: 

a) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na 2.polrok 

2020 

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu. 

 

 

Príloha č. 1 

 

6. Správa HK z vykonanej kontroly 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila správu z vykonanej kontroly 

zmluvných vzťahov 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.) 

Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s prijatými odporúčaniami ku kontrolným 

zisteniam a so stanoviskom starostky k týmto zisteniam. K predloženej správe neboli žiadne 

pripomienky.  

 

Príloha č.2 

 

 

7. Rozpočtové opatrenia 

Hlavná kontrolórka obce predstavila zmeny rozpočtu  na rok 2020 rozpočtovým opatrením  

a.) č. 4/2020, ktoré sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b)  zákona č. 

583/2004 Z. z. povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške  2 000 €. Uvedená zmena 

rozpočtu nepodlieha schváleniu orgánmi obce, nakoľko sa jedná o účelovo určené prostriedky 

zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v stavebnom konaní a na realizáciu 

sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. 

 b.) č. 5/2020, ktoré sa 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 vo výške  500 

€,  povoleným prekročením výdavkov vo výške 1 080,00 € a znížením výdavkov o sumu 580 

€. Úpravou rozpočtu v celkovej sume 1 080,00  € bude zachovaná rovnováha schváleného 

rozpočtu na rok 2020. 

 

 

Príloha č.3 

8. Vymenovanie a poverenie zástupcu starostky Obce Bobrovník  

Starostka obce v súlade s § 13b, ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov písomne poverila zastupovaním starostu obce poslankyňu OZ  Bc. Emíliu 

Chovancovú, a to v rozsahu podľa písomného poverenia. Bc. Emília Chovancová  poverenie 

prijala, čo potvrdila podpisom. 



Príloha č. 4 

 

9. Združenie obcí Čistý Liptov 

Starostka navrhuje vstúpiť do združenia obcí Čistý Liptov, ktoré nás podporilo v roku 2019 

poskytnutím kompostérov. 

Aby obec bola podporovaná, čo sa týka odpadového hospodárstva, starostka navrhuje OZ 

vstúpiť do združenia obcí Čistý Liptov. 

Obecné zastupiteľstvo odložilo hlasovanie za  vstup obce do Združenia Čistý Liptov na ďalšie 

zastupiteľstvo. 

Domácnostiam, ktoré v roku 2019 nedostali kompostér, je obec povinná ich zabezpečiť, 

nakoľko podľa novely zákona o odpadoch obec bude zabezpečovať aj zber kuchynského 

odpadu z domácností. Jedná sa o cca 20 ks kompostérov..Cena jedného kompostéru  sa 

pohybuje v sume 50 €. 

 

 

10. Vysporiadanie predaného pozemku 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor pri doplnení podania neuznal priložený 

geometrický plán, a tým nebolo ukončené zavkladovanie kúpnej zmluvy. Pán Onderko 

s manželkou  si dal vypracovať nový geometrický plán, na základe ktorého OZ opätovne prijme 

uznesenie o predaji pozemku, na ktorom už niekoľko rokov stojí plot, a zrealizuje sa celý 

proces, od podpisu kúpnej zmluvy po jej zavkladovanie predaja pozemku. 

 

11. Stavby v k.ú Bobrovník 

Vzhľadom na to, že v katastri pribúdajú stavby mobilných domov, starostka dala návrh, aby 

nebolo možné stavať mobilné domy bez stavebného povolenia, taktiež zákaz stavania rôznych 

maringotiek a búd bez stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby na obecný úrad. 

 

12. Značky Bobrovník – časť bytovky 

Vzhľadom na to, že sa pred bytovkami nedodržuje rýchlosť, autá jazdia rýchlo, a tým je 

ohrozená bezpečnosť občanov v časti bytovky, ktoré majú popisné číslo 27,28, navrhujem 

tabuľu označenie obce Miestna časť Bobrovník 27, 28, aby si občania nemuseli meniť 

občianske preukazy. Bude potrebné osadiť 4 značky. 

 

     

13. Rôzne 

a.)Starostka podala žiadosť obecnému zastupiteľstvu  od Mgr. Lucie Pažitnej, v ktorej žiada 

o odovzdanie  a prečítanie neotvoreného listu poslancom OZ . Poslanci list otvorili, prečítali 

a zobrali na vedomie.  

 

Príloha č. 5 

 

b.) Starostka informovala poslancov, že výkopové zemné práce v okolí potoka v Hliníku firmou 

KABER s.r.o stáli 755 EUR. Zároveň informovala , že vyčistenie potoka v Bobrovníku vykoná 

v najbližšom možnom termíne SVP. 

c.)Starostka informovala poslancov, že drevené lavice si bol zobrať bývalý starosta a nové obec 

pre nedostatok financií kúpiť nemôže 

d.)Starostka poďakovala pánovi Kocúrovi za vyrobenie obecnej nástenky v Hliníku 



e.)Starostka informovala poslancov, že spevnené plochy pod kontajnery sa zatiaľ riešiť nebudú, 

nakoľko je potrebné nakúpiť kompostery domácnostiam, ktoré ich v roku 2019 nedostali. 

f.)Pán Kocúr a pán Trnovec  predložili starostke list s otázkami , odpovede im budú dané na 

najbližšom zasadnutí 

 

Príloha č. 6 

 

 

 

14. Záver 

Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila.  

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Bažíková 

                 starostka obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 Peter Kocúr                                   .................................. 

 

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

 

 

 

V Bobrovníku, 26.08.2020 

 

Zapísala: Zuzana Kubíková 

 

Obec Bobrovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020  

konaného dňa 26.08.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia 

 

 

Uznesenie č. 26/26-08-2020  

K bodu: Určenie zapisovateľky 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 – Petera Kocúra 

a Moniky Machovej 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 27/26-08-2020  

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, Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 28/26-08-2020  

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, Bc.Emília Chovancová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 



 

Uznesenie č. 29/26-08-2020  

K bodu:  Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník  prerokovalo návrh plánu KČ spracovaný v súlade s § 

18f), ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 a: 

a) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na 2.polrok 

2020 

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 30/26-08-2020  

K bodu:  Správa HK z vykonanej kontroly 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie správu z vykonanej kontroly 

zmluvných vzťahov 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. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 31/26-08-2020  

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 rozpočtové opatrenie č. 4/2020, ktoré sa realizuje v súlade s ustanovením 

§14 ods. 2 písm. b)  zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie a viazanie príjmov vo 

výške  2 000 €. Uvedená zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu orgánmi obce, nakoľko sa 

jedná o účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy 

v stavebnom konaní a na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. 

b.) berie na vedomie v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov vo výške  500 €,  povoleným 

prekročením výdavkov vo výške 1 080,00 € a znížením výdavkov o sumu 580 €. Úpravou 

rozpočtu v celkovej sume 1 080,00  € bude zachovaná rovnováha schváleného rozpočtu na rok 

2020. 

 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 



 

Uznesenie č. 32/26-08-2020  

K bodu: Vymenovanie a poverenie zástupcu starostky obce  

Obecne zastupiteľstvo  Obce Bobrovník berie na vedomie informáciu starostky obce 

o písomnom poverení zastupovaním starostu obce v súlade s § 13b, ods. 1 a 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslankyňou Bc. Emíliou 

Chovancovou s účinnosťou od 01.09.2020. Rozsah zastupovania je stanovený v písomnom 

poverení. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 33/26-08-2020 

K bodu: Nákup kompostérov 

a.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup kompostérov občanom s trvalým pobytom 

v k.ú Bobrovník, ktorí ich roku 2019 nedostali v počte 20 ks 

 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 34/26-08-2020  

K bodu: Vysporiadanie predaného pozemku – schválenie zámeru 

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

o obecnom zriadení vznp. 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 26.08.2020 všetkými hlasmi prítomných (čím 

bola splnená podmienka 3/5 väčšiny pri hlasovaní) zámer predaja nepotrebného  pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - novovytvorenú parcelu o výmere 56 m2 z pozemku KN-

E parc.č. 9/504 vedenej na liste vlastníctva č. 377, vlastník Obec Bobrovník, k.ú. Bobrovník 

kupujúcim Ing. Peter Onderko, rod. Onderko, nar.16.06.1964, štátna príslušnosť SR 

a manželka  Adriana Onderková, rod.Turzová, nar. 24.09.1964,  štátna príslušnosť SR, obaja 

trvale bytom Karpatská 6592/3, Prešov, SR,  za kúpnu cenu za celý predmet kúpy spolu vo 

výške 168,-€ (slovom: stošesťdesiatosem  Eur  ), čo predstavuje sumu 3,- € za 1/ m2. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je dlhoročný vzťah užívania uvedeného pozemku kupujúcimi, ktorý 

bol už v minulosti oplotený a tvoril súčasť ich pozemku pri rodinnom dome.  

 

 



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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 35/26-08-2020  

K bodu: Osadenie značiek Bobrovník časť bytovky  

Obecné zastupiteľstvo v Bobrovníku  

a.) schvaľuje osadenie značiek  v Bobrovníku časť bytovky 

b.) schvaľuje názov označenia Bobrovník časť bytovky ako Bobrovník 27,28 

 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

V Bobrovníku, podpísané dňa 26.08.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

 

 


