
Obec Bobrovník 

 

     Z Á P I S N I C A 

z  3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník  

konaného dňa 11.08.2022 v zasadačke OcÚ Bobrovník 

 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu podľa pozvánky:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľa 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola  plnenia uznesení 

5. Rozpočtové opatrenia 

6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

7. Rôzne 

8. 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 trojpätinová 

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  overovateľa zápisnice. 

 

3. Schválenie programu 

 

Poslancom bola doručená pozvánka s návrhom programu, ktorý bol zároveň riadne 

zverejnený 5.8.2022 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 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

5.  Rozpočtové opatrenia 

 

Starostka obce oboznámila poslancov so zmenami rozpočtu nasledovnými 

rozpočtovými opatreniami (v kompetencii starostky): 

 

a) RO č. 8/2022 - Rozpočtovým opatrením sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 

2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. navýšenie príjmov a navýšenie výdavkov v celkovej 

sume 2 541,- €. Jedná sa účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté obci zo štátneho 

rozpočtu na refundáciu nákladov spojených s odídencami z Ukrajiny. 

b) RO č. 9/2022 - Rozpočtovým opatrením sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 

2 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu znížením o sumu 300,- € z údržby 

komunikácií a navýšením o sumu 540,- € a navýšenie príjmov na položke dane z pozemkov v 

sume 240,- €, čím celková suma rozpočtového opatrenia dosiahla sumu 540,- €. 

 

6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

 

Starostka informovala poslancov o podanej žiadosti MUDr. Zlatice Čajkovej, v ktorej žiada 

o prenajatie horného poschodia budovy bývalého obecného úradu za účelom zriadenia 

pamätnej izby. Na zváženie jej žiadosti je potrebné, aby doručila na Obec riadne podpísanú  

žiadosť. Zároveň je potrebné zapísať stavbu na LV obce, až potom bude možné priestory 

budovy prenajať. 

Podľa zmluvy podpísanej ešte bývalým p. starostom má pán Piatka prenajatú vrchnú časť 

starého obecného uradu v cene 50 € mesačne. Starostka dala urobiť geometrický plán, po jeho 

zameraní sa zistilo, že pán Piatka má postavený betónový plot na obecnom pozemku, čo tvorí 

podľa geometrického plánu 12 m2. Starostka navrhla dve možnosti riešenia: vyzvať pána Piatku 

na odstránenie betónového plotu, alebo mu odpredať zabratý pozemok. Zároveň je potrebné 

požiadať ho o vypratanie priestorov, ktoré užíva a nie sú predmetom nájomnej zmluvy.   

 

7. Rôzne 

 

a) Starostka informovala poslancov, že za zapisovateľku vo voľbách, ktoré sa budú konať 

29.10.2022, určila pracovníčku obecného úradu Zuzanu Kubíkovú. Taktiež všetky potrebné 

informácie k voľbám sú priebežne zverejňované na internetovej stránke obce.  

b) Po zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2022 pán poslanec Peter Kocúr vzniesol 

dotaz, že neboli na OZ prerokované upozornenia prokurátora, ktoré obec dostala.  



O upozorneniach boli poslanci informovaní na pracovných stretnutiach, ktorých sa pán 

poslanec Peter Kocúr nezúčastňuje. Prokurátor si neuplatnil v upozorneniach právo byť účastný 

na prejednávaní upozornení a podľa  § 29 ods. 7 zak. c. 153/2001 Z.z., sme neporušili žiadny 

zákon (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-153). Upozornenia sa netýkali činnosti 

a rozhodovania obecného zastupiteľstva, ale práce obecného úradu a starostky, preto nebolo 

potrebné ich prerokovanie na obecnom zastupiteľstve. Informácie poslancom boli poskytnuté.  

c) Žiadosť od pani Bukovinskej bude riešená zvolaním stavebnej komisie  na mieste v priebehu 

mesiaca september 2022. 

d) Starostka informovala poslancov o podaní žiadosti na vyčistenie brehov potoka v časti 

Bobrovník a Hliník. SVP ho bude realizovať do marca 2023 v rámci obdobia vegetačného 

kľudu. 

e) Starostka informovala poslancov o podaní žiadosti na výrub stromov na cintoríne 

v Bobrovníku. Okresný úrad určil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 

6.9.2022 – utorok o 9:00 hod., na ktoré pozvala aj poslancov. 

 

8. Záver 

 

Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila.  

 

 

 

 

Mgr. Jana Bažíková 

               starostka obce 

 

 

 

 

Overovateľ:  

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

 

 

 

V Bobrovníku 11.08.2022     

 

 

zapísala: Zuzana Kubíková  .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-153


UZNESENIA 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník v roku 2022  

konaného dňa 11.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 19/11-08-2022 

K bodu: Určenie zapisovateľky a overovateľov 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v zmysle §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 – Ondrej Bažík 

 

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

                     

Proti: 0             Zdržal sa: 0    Neprítomný: Peter Kocúr  

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 15.08.2022                                       Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 20/11-08-2022 

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. schvaľuje program rokovania tak, ako bol zverejnený na 

pozvánke. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa: 0       Neprítomný: Peter Kocúr  

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 15.08.2022                     Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 21/11-08-2022 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s §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, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Bc. Emília Chovancová                      



Proti: 0             Zdržal sa: 0          Neprítomný: Peter Kocúr  

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 15.08.2022                                Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 22/11-08-2022 

K bodu:  Rozpočtové opatrenia 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie:  rozpočtové opatrenie č. 1/2022, 

ktoré  sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

navýšenie príjmov a navýšenie výdavkov v celkovej sume 2 541,- €. Jedná sa účelovo určené 

finančné prostriedky poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov spojených 

s odídencami z Ukrajiny. 

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

Proti: 0             Zdržal sa:        Neprítomný: Peter Kocúr  

                   

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 15.08.2022                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 2/2022, 

ktorým sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. 

z. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti 

rozpočtu znížením o sumu 300,- € z údržby komunikácií a navýšením o sumu 540,- € 

a navýšenie príjmov na položke dane z pozemkov v sume 240,- €, čím celková suma 

rozpočtového opatrenia dosiahla sumu 540,- €. 

 

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

Proti: 0             Zdržal sa:              Neprítomný: Peter Kocúr  

             

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 15.08.2022                              Mgr. Jana Bažíková, starostka 



 


