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Obec Bobrovník

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník
konaného dňa 24.03.2022, 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. Vyhodnotenie cenových ponúk na opravu cesty v časti Hliník
6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
7. Rozpočtové opatrenia
8. Dodatok č.l k Zmluve Č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019 (ďalej len "Zmluva")
9. Správa hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník o KČ v obci v roku 2021
10. Správa z kontroly uznesení prijímaných OZ Obce Bobrovník v roku 2021
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 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
21.3.2022 a zvesený bol v deň konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Starostka obce dala
schváliť návrh programu tak, ako bol zverejnený na pozvánke. Poslanci všetkými hlasmi
schválili návrh programu. Doplňujúce body do programu neboli podané ani zo strany starostky
ani zo strany poslancov. Zasadnutie OZ sa riadilo schváleným programom.

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. Vyhodnotenie cenových ponúk na opravu cesty v časti Hliník

Na základe zaslaných cenových ponúk poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili tri cenové
ponuky. Cenové ponuky boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané email om na
preštudovanie. Poslanci vybrali najlacnejšiu cenovú ponuku od firmy RILINE, s.r.o.,
Štiavnická 5140,034 Ol Ružomberok v sume II 855,00 € bez DPH.

Príloha č.l

6. Rokovací poriadok

Poslancom bol Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník poslaný mailom
na pripomienkovanie. Poslankyňa Machová Monika pripomienkovala článok 6, bod 8 a navrhla
jeho doplnenie vo veci udeľovania slova občanom po predchádzajúcom súhlase poslancov
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník, v zmysle ust. § II ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 12
ods. II zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schval'uje zmenu v článku 6, bod
8 (štyrmi hlasmi prítomných poslancov) a schval'uje Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva Obce Bobrovník (štyrmi hlasmi prítomných poslancov).

Príloha č.2

7. Rozpočtové opatrenia

Starostka obce oboznámila poslancov so zmenami rozpočtu nasledovnými rozpočtovými
opatreniami v kompetencii starostky:

a) RO č. 11/2021- v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004
Z. z. sa zrealizovala úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov v sume l
565,00 € a povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške l 532,00 €. Úpravou
rozpočtu sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní a
poplatkov a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu na položkách z dôvodu ich zvýšenia oproti
schválenému rozpočtu na rok 2021.

b) RO č. 12/2021- v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.
z. sa zrealizovala úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním výdavkov v celkovej
sume 1 736,00 €. Úpravou rozpočtu sa zvyšuje výdavková čast' rozpočtu z dôvodu zvýšených
nákladov na údržbu verejných priestranstiev ana vývoz komunálneho odpadu.

c) RO č. 13/2021- v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
sa zrealizovala úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním výdavkov v sume l 761,00
€. Úpravou rozpočtu sa zvyšuje výdavková časť rozpočtu z dôvodu zvýšených nákladov na
správu obce.



d) RO č. 14/2021 - v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) zákona Č. 583/2004 Z.
z. sa zrealizovala úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov v sume
6 564,15 €, ktoré tvorí grant na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu a doplatenie
transferu zo štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov na odstraňovanie následkov povodne.
Úpravou rozpočtu sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu o uvedenú sumu a tieto prostriedky, ako
účelovo určené, budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2021.

Uvedené zmeny rozpočtu nepodliehajú schváleniu obecnému zastupiteľstvu, nakoľko
sa jedná o úpravy rozpočtu v kompetencii starostky obce. Rozpočet obce na rok 2021 zostáva
zachovaný ako prebytkový.

Príloha č.3

8. Dodatok Č. 1 k Zmluve Č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27. 12.2019 (ďalej len "Zmluva")

Poslancom bol dodatok Č. 1 Zmluvy zaslaný mailom.
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č.1 k zmluve Č. 868/2019/KP
o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa
27.12.2019. Mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení primátora Ing. Jána Blcháča PhD., ako
štatutárneho orgánu predložilo účastníkom zmluvy na schválenie návrh zmien, ktoré súvisia s
úpravou článku 5 "Povinnosti mesta Liptovský Mikuláš" ods.4 a článku 8 "Spôsob
financovania nákladov SOcÚ ÚRaSP" ods.2 a ods.1 O.

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § ll, ods.4, písm. m) schvaľuje Dodatok č.l
k Zmluve Č. 868/2019/KP Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku.

Príloha Č. 4

9. Správa hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník o KČ v obci v roku 2021

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila Obecnému zastupiteľstvu správu
o kontrolnej činnosti v obci Bobrovník za rok 2021.
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s prijatými odporúčaniami ku kontrolným
zisteniam a so stanoviskom starostky k týmto zisteniam.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie Správu HK o kontrolnej činnosti za
rok 2021 spracovanú v súlade s § 18f, ods. l, písm. e) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

Príloha Č. 5

10. Správa z kontroly uznesení prijímaných OZ Obce Bobrovník v roku 2021



Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila správu z vykonanej kontroly
uznesení prijímaných OZ Obce Bobrovník v roku 2021.
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s prijatými odporúčaniami ku kontrolným
zisteniam a so stanoviskom starostky k týmto zisteniam.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie Správu HK z kontroly uznesení
prijatých Obecným zastupiteľstvom v roku 2021 spracovanú v súlade s § 18d, ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Príloha Č. 6

12. Rôzne

a) Na základe požiadavky od pána Petera Kocúra z minulého zastupiteľstva ohľadom odmien
poslancov a spotrebe elektrickej energie: Odmeny poslancov boli p. Kocúrovi ukázané a
vysvetlené na osobnom stretnutí 18.2.2022 na obecnom úrade, ako aj ďalšie podklady, ktoré si
pán Kocúr vyžiadal.
b) K spotrebe elektrickej energie - starostka pripravila podklady poslancom o spotrebe
elektrickej energie v obci. predložené boli faktúry z rokov 2019,2020,2021
c) Starostka informovala o výmene nástenky v časti Hliník - pre jej zlý stav bude pôvodná
nástenka umiestnená do zvonice. na ktorú bude možné prezentovať historické dokumenty obce.
Na pôvodné miesto bude umiestnená nová nástenka.
d) V časti Hliník hore na zákrute po rozmrznutí pôdy bude taktiež realizované odvodnenie cesty
- ako prvé obec skúsi zakopanie rúry a bude sledovaný efekt takéhoto odvodnenia.

13. Záver

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

Mgr. Jana Bažíková
starostka obce

Overovate!":

Ondrej Bažík

V Bobrovníku, 24.03.2022

Zapísala: Zuzana Kubíková



UZNESENIA
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník v roku 2022

konaného dňa 24.03.2022

Obecné zastupitel'stvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/24-03-2022
K bodu: Určenie zapisovateľky a overovateľov

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v zmysle § ll, ods. 4 zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a \ súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva berie
na vedomie určenie zapisovateľky - Zuzana Kubíková a overovateľov zápisnice - Ondrej
Bažík

Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancová;-.P;~~F Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec
Proti: O Zdržal sa: O ,l. I :_...___._~." ~ •.' .' -. ,:" I .:

, .\, ';, :::" " /',: ~ ... 1.
• • • r , 'l .•..• ~

V Bobrovníku, podpísané dňa 28.03.2022 ~ ..-:::".< gr. J a Bažíková, starostka
.~ I

".'--~

Uznesenie č. 2/24-03-2022
K bodu: Schválenie programu

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

Uznesenie č. 3/24-03-2022
K bodu: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § ll, 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



Uznesenie č. 4/24-03-2022
K bodu: Vyhodnotenie cenových ponúk na opravu cesty v časti Hliník

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schvaľuje v súlade s § 11, ods.4 zákona Č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade so Smernicou Obce Bobrovník určujúcou pravidlá
zadávania zákaziek "malého rozmeru" a zákaziek s nízkou hodnotou cenovú ponuku na
potiahnutie asfaltu v obci Bobrovník od firmy RILINE, s.r.o., Štiavnická cesta 5140,034 01
Ružomberok v sume 11 855,00 € bez DPH.

Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovanc~yá:;Or-rej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr
Proti: O Zdržal sa: 1/ _ /--- •.... ' . 

• I r-~--_. -., . .- \,

: ľ -< ;.~'.~ I ~~~I j. J~
V Bobrovníku, podpísané dňa 28.03.20Jl2 "l , Mgr. a Bažíková, starostka

,," I, !... --,~./

Uznesenie č. 5/24-03-2022 <, • ~~_y 
K bodu: Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník, v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 12 ods.
11 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

a) Schvaľuje úpravu znenia bodu 8 v čl. 6 návrhu Rokovacieho poriadku OZ

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

b) schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva, ktorým sa zároveň ruší
Rokovací poriadok zo dňa 09.12.2019

Uznesenie č. 6/24-03-2022
K bodu: Rozpočtové opatrenia



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

a) RO č. 11/2021- v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona Č. 583/2004 Z. z. sa
realizuje úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov v sume l 565,00 € a
povoleným prekročením a viazaním výdavkov vo výške 1 532,00 €. Úpravou rozpočtu sa
zvyšuje príjmová časť rozpočtu z dôvodu zvýšeného výberu miestnych daní a poplatkov
a navyšuje sa výdavková časť rozpočtu na položkách uvedených v tabuľke z dôvodu ich
zvýšenia oproti schválenému rozpočtu na rok 2021.

b) RO č. 12/2021 - v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. c) zákona Č. 583/2004 Z. z. sa
realizuje úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním výdavkov v sume l 736,00 €.
Úpravou rozpočtu sa zvyšuje výdavková časť rozpočtu z dôvodu zvýšených nákladov na údržbu
verejných priestranstiev ana vývoz komunálneho odpadu.

c) RO č. 13/2021 - v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. c) zákona Č. 583/2004 Z. z. sa
realizuje úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním výdavkov v sume 1 761,00 €.
Úpravou rozpočtu sa zvyšuje výdavková časť rozpočtu z dôvodu zvýšených nákladov na správu
obce

d) RO č. 14/2021 - v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) zákona Č. 583/2004 Z. z. sa
realizuje úprava rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov v sume 6 564,15 €, ktoré
tvorí grant na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu a doplatenie transferu zo
štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov na odstraňovanie následkov povodne.

Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovancová ľe,~K~úr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec

Proti: O Zdržal sa: O , / ;'~i--i7.~~; > I:~ h.-
V Bobrovníku, podpísané dňa 28.03.2042 ' . ". ~'!1gr na Bažíková, starostka

\ , I
\. .,.. ••.•. JI I I I 

... -, -- .,,/""/
~. ,- <>

.. ~--~
Uznesenie č. 7/24-03-2022
K bodu: Dodatok k Zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27. 12.2019 (d'alej len
"Zmluva")

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § ll, odsA, písm. m) schvaľuje Dodatok č.l
k Zmluve Č. 868/20l9/KP Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku.

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



~.•..

.: /' .: ~:,.~··"·,I r·~ ~_ ~
, ,'.t • # I Ivt ". . ~

V Bobrovníku, podpísané dňa 28.03.2022 '.' :,: í Mgr. a Bažíková,starostka
" '. / I

" .... ",- . ".'./.i.>: Uznesenie Čo 8/24-03-2022
K bodu: Správa hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník o KČ v obci v roku 2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie Správu HK o kontrolnej činnosti v
roku 2021 spracovanú v súlade s § 18f, ods. 1, písm. e) zákona Č. 369/1990 Zb, o obecnom
zriadení v z.n.p.

,;' ~-
Za: Monika Machová, Bc.Emília Chovancôvá," eter.Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec

I - .•.
Proti: O Zdržal sa: O • f

: ~ I

ť /a ;J,l ~ ""\.__,..

V Bobrovníku, podpísané dňa 28.03.2022" -. 'o .: ,_/ Mgr. a Bažíková, starostka

<,•..• -'._.Y 

'.

Uznesenie Čo 9/24-03-2022
K bodu: Správa z kontroly uznesení prijímaných OZ Obce Bobrovník v roku 2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie Správu HK z kontroly uznesení
prijatých Obecným zastupiteľstvom v roku 2021 spracovanú v súlade s § 18d, ods. l zákona č,
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Za: Monika Machová, Bc. Emília Chovancov6~ter Ko úr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec
P . O Zd v l O j. /' ~ ~ ~ ron: rza sa: I / r-r- ---._ - -. I

I \ f ." - .~. I .\... I --,
V Bobrovníku, podpísané dňa 28.03.202t . Mgr. J ažíková, starostka

"

~ 'o -. ::-_;/:~
, i--


