
Obec Bobrovník 

     Z Á P I S N I C A 

z  4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník  

konaného dňa 29.09.2020, v zasadačke OcÚ Bobrovník 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu podľa pozvánky:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov  

3. Schválenie programu 

4. Kontrola  plnenia uznesení 

5. Združenie Čistý Liptov 

6. Schválenie prevodu majetku obce – pozemok E KN 9/504 

7. Krízový štáb obce  

8. Audit účtovnej závierky obce za rok  2019 a Výročná  správa 

9. Odpoveď na otvorený list od pána Kocúra 

10. Doplnený bod návratná finančná výpomoc obciam 

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.  

 

 

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 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 

23.09.2020 a zvesený bol v deň konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

a) Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi prítomných 

tak, ako bol zverejnený v návrhu na pozvánke.  

b) Program rokovania bol doplnený o bod „Schválenie prijatia bezúročného úveru v súlade 

s § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. na poskytnutie návratnej finančnej 

výpomoci obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo výške 

1 906,- €.“ 

 

 



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. Združenie  Čistý Liptov 

Na základe dohody z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli poslancom emailom zaslané 

stanovy združenia Čistý Liptov. Jedná sa o vstup Obce Bobrovník do tohto združenia, ktoré je 

zamerané na pomoc obciam s likvidáciou TKO a na separovaný zber a pomáha obciam zapájať 

sa do projektov odpadového hospodárstva podporených zo ŠR aj EÚ, a následné finančné 

prostriedky prerozdeľuje členom združenia. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vstup obce do Združenia Čistý Liptov a súhlasí 

s podmienkami členstva v tomto združení, v termíne od 01.10.2020 

 

 

Príloha č. 1 

 

6. Schválenie prevodu majetku obce – pozemok E KN 9/504 

Starostka obce informovala poslancov o riadnom zverejnení zámeru prevodu od 07.09.2020 na 

web sídle obce. Uplynula zákonom stanovená lehota a je možné pristúpiť k schváleniu 

samotného prevodu.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník 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. a na základe schváleného zámeru prevodu majetku obce zo dňa 26.8.2020, ktorý 

bol zverejnený dňa 07.9.2020, schvaľuje prevod majetku obce – predaj pozemku vo vlastníctve 

Obce Bobrovník  E KN 9/504– druh ostatná plocha  o výmere 56 m2, vedenej na LV č. 377, 

vlastník Obec Bobrovník, za cenu 3 €/m2 žiadateľom: Ing. Peter Onderko, rod. Onderko, štátna 

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

trvale bytom Karpatská 6592/3, Prešov, SR, pričom dôvod hodný  osobitného zreteľa je 

dlhoročný vzťah užívania uvedeného pozemku kupujúcimi, ktorý bol už v minulosti oplotený 

a tvoril súčasť ich pozemku pri rodinnom dome. 

 

 

Príloha č.2 

 

 

7. Krízový štáb obce 

Starostka vypracovala dokumentáciu pre fungovania krízového štábu obce mimo vojnového 

stavu na základe podkladov civilnej obrany z okresného úradu. Materiál bol zaslaný všetkým 

poslancom mailom. Zastupiteľstvo schvaľuje Štatút Krízového štábu a starostka obce menuje 

jeho jednotlivých členov. Ku každej vyhlásenej krízovej situácii je potrebné zvolať zasadnutie 

krízového štábu a spísať zápis s prezenčnou listinou. Len na takomto základe môže obec 

v budúcnosti požadovať zo štátu preplatenie nákladov obce spojených s riešením krízovej 

situácie. 

Zároveň starostka spracovala príkaz na vykonávanie záchranných prác pre zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID 19. 



Poznámka poslanca Petera Kocúra – ako člen krízového štábu zamestnávateľa bude prednostne 

riešiť jeho požiadavky. S členstvom krízového štábu obce súhlasí. 

  

Príloha č.3 

8. Audit účtovnej závierky obce za rok  2019 

Starostka informovala poslancov o vykonaní auditu o overení účtovníctva a účtovnej závierky 

za rok 2019, ktorý nariaďuje § 16, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy,  a overenia výročnej správy Obce Bobrovník za rok 2019. 

Audit vykonala Ing. Mária Huštáková, Licenicia SKAU, Ev.č.0770, Bernolákova 41, 974 05 

Banská Bystrica, s ktorou bola podpísaná zmluva. 

Od 16:30 hod. sa zastupiteľstva zúčastňuje aj poslankyňa Monika Machová. 

 

9. Odpoveď na otvorený list od pána Kocúra 

Starostka podala písomné vyjadrenie na list od poslanca OZ pána  Kocúra, ktorý jej bol 

odovzdaný na predošlom obecnom zastupiteľstve a podľa dohody mal byť zodpovedaný na 

najbližšom zastupiteľstve. Odpoveď na daný list je priložený k zápisnici. 

 

 

10. Doplnený bod návratná finančná výpomoc obciam 

Starostka informovala poslancov o iniciatíve vlády SR, na ktorú bola upozornená p. Brziakom. 

Jedná sa kompenzáciu výpadku príjmov z podielových daní z dôvodu pandémie COVID 19, 

ktorých výšku pre každú obec stanovilo MF SR a sú zverejnené na stránke ministerstva. Pre 

Obec Bobrovník je daným výpadkom suma 1 906,- eur. Jedná sa zo strany štátu o návratnú 

bezúročnú finančnú výpomoc, s odkladom splácania od roku 2024 do roku 2027. Obec podáva 

do 31.10.2020 jednoduchú žiadosť cez systém RISSAM, ku ktorej je potrebné doložiť 

uznesenie Obecného zastupiteľstva, že úver v danej výške prijíma a k nemu doložené 

stanovisko hlavnej kontrolórky o úverovej zaťaženosti obce.  Finančné prostriedky je potrebné 

vyčerpať do konca roku 2020, ideálne na kapitálové výdavky, nakoľko existuje možnosť, že na 

základe rozhodnutia vlády SR v takýchto prípadoch môže byť vrátenie danej pôžičky 

odpustené.  

 

 

 

 

10. Rôzne 

a.) Starostka informovala poslancov, že obhliadka čiernych stavieb v okolí vodného diela 

Liptovská  Mara sa bude konať v priebehu mesiaca Október 2020 

b.) Starostka informovala poslancov, že od  predaja pozemku pred obecným úradom ubehlo 

viac ako 10 rokov. Pánovi Piatkovi vyzveme ho, aby využíval len priestory, ktoré sú 

predmetom zmluvy a uvoľnil priestor suterénu pre potreby obce. Poslanci súhlasili 

s majetkovoprávnym vysporiadaním budovy bývalého obecného úradu-vypracovanie GP 

a zápis stavby na LV obce. 

c.) Starostka informovala poslancov, že na  cintoríne v Hliníku treba natiahnuť ostnatý plot, aby 

sa zamedzilo pohybu vysokej zveri. Vyzvala, nech sa prihlásia ochotní dobrovoľníci na 

natiahnutie plotu, ktorý obci daruje z vlastných prostriedkov. Pán Kocúr ponúkol stĺpiky na 

realizáciu oplotenia cintorína 

d.) Starostka informovala poslancov, že na obecnom pozemku v obci Bobrovník vysadila tuje 

a smrek spolu s poslankyňou Emíliou Chovancovu, pomoc poskytol aj  poslanec Miroslav 



Trnovec, ktorý vyvŕtal diery pre zasadenie stromov. V  blízkej budúcnosti tam plánujú ešte 

vysadiť kvety, dokúpi sa lavička a vznikne tam park-verejný priestor. Takisto pani starostka 

s pomocou poslankyne  Emílie Chovancovej a poslanca Miroslava Trnovca vysadila stromy 

popri stojisku kontajnerov v Hliníku, kde tiež vznikne park-verejný priestor. 

e.) Starostka informovala poslancov o doručenej žiadosti od pána Kusku, ktorá prišla na obecný 

úrad deň pred zasadnutím OZ. Bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí. 

f.)Pán Kolár interpretoval poslancov otázkou, prečo  obec zamieňa pozemky ,ktoré boli 

v minulosti vedené ako cesta a slúžili ako prístup k súkromným pozemkom. Odpoveď na túto 

otázku bude predmetom OZ na najbližšom možnom termíne. 

 

 

 

14. Záver 

Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila.  

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Bažíková 

                 starostka obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Ondrej Bažík                  .................................. 

 

 

 

V Bobrovníku, 29.09.2020 

 

Zapísala: Zuzana Kubíková 

 

 

 

 

Obec Bobrovník 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020  

konaného dňa 29.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia 

 

 

 

Uznesenie č. 36/29-09-2020  

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 Ondreja Bažíka.  

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 37/29-09-2020 

K bodu: Schválenie programu 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa §12, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

a) schvaľuje program rokovania tak, ako bol zverejnený na pozvánke 

b) schvaľuje doplnenie programu rokovanie o bod: Program rokovania bol doplnený 

o bod „Schválenie prijatia bezúročného úveru v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo výške 1 906,- €.“ 

 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 38/29-09-2020 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 39/29-09-2020 

K bodu: Združenie  Čistý Liptov 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § 11, ods. 4, písm. m) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje vstup Obce Bobrovník do Združenia obcí Čistý 

Liptov a súhlasí s podmienkami účasti v združení. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 40/29-09-2020 

K bodu:  Schválenie prevodu majetku obce – pozemok E KN 9/504 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník 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. a na základe schváleného zámeru prevodu majetku obce zo dňa 26.8.2020, ktorý 

bol zverejnený dňa 07.9.2020, schvaľuje  prevod majetku obce – predaj pozemku vo 

vlastníctve Obce Bobrovník  E KN 9/504– druh ostatná plocha  o výmere 56 m2 , vedenej na 

LV č. 377, vlastník Obec Bobrovník, za cenu 3 €/m2 žiadateľom: Ing. Peter Onderko, rod. 

Onderko, štátna príslušnosť SR a manželka Adriana Onderková, rod. Turzová, štátna 

príslušnosť SR, obaja trvale bytom Karpatská 6592/3, Prešov, SR, pričom dôvod hodný  

osobitného zreteľa je dlhoročný vzťah užívania uvedeného pozemku kupujúcimi, ktorý bol už 

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

 

Za: Bc.Emília Chovancová,  Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: Peter Kocúr 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 



Uznesenie č. 41/29-09-2020 

K bodu:  Krízový štáb obce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník  

a. )schvaľuje Štatút Krízového štábu Obce Bobrovník 

 

 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 42/29-09-2020 

K bodu:  Audit účtovnej závierky obce za rok  2019 

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. berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia 

účtovnej závierky a výročnej správy Obce Bobrovník za rok 2019. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

Uznesenie č. 43/29-09-2020 

K bodu:  Odpoveď na otvorený list od pána Kocúra 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie odpoveď na otvorený list od pána 

Kocúra, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

Uznesenie č. 44/29-09-2020 

K bodu:  Doplnený bod Návratná finančná výpomoc obciam 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schvaľuje prijatie bezúročného úveru v súlade s § 11, 

ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo výške 1 906,- €.“ 
 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa 29.09.2020                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 



 

 
 

 


