
Obec Bobrovník 

 

     Z Á P I S N I C A 

zo  4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník  

konaného dňa 10.11.2022 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. Preschválenie vecného bremena 

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 Michaelu Gežíkovú a za overovateľa zápisnice Bc. Emíliu Chovancovú. 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 4.11.2022 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 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

5.  Rozpočtové opatrenia 

 

Starostka obce oboznámila poslancov so zmenami rozpočtu nasledovnými 

rozpočtovými opatreniami (v kompetencii starostky): 

 

a) RO č. 10/2022 - 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 2 966,- €. Jedná sa účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté obci zo 

štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov spojených s odídencami z Ukrajiny. 

b) RO č. 11/2022 - Rozpočtovým opatrením sa realizuje v súlade s ustanovením §14 

ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. v príjmovej časti navýšenie rozpočtu z dôvodu 

vyššieho výberu dane z pozemkov o sumu 1 500,- €, ktoré boli vo výdavkovej časti rozpočtu 

použité na zvýšené výdavky na údržbu verejných priestranstiev, na zvýšené náklady na 

elektrickú energiu v budove obecného úradu a ostatné drobné výdavky v celkovej sume 1 500,-  

€.  
 

6. Preschválenie vecného bremena 

 

           Starostka obce vysvetlila poslancom, že Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny 

odbor prerušil konanie ohľadom zápisu do katastra nehnuteľností z dôvodu nutnosti rozdelenia 

uznesenia týkajúceho sa kúpnej zmluvy a vecného bremena. Na základe požiadavky 

katastrálneho odboru je potrebné vecné bremeno schváliť samostatne, aj keď bolo uvedené 

v dohode a bolo súčasťou uznesenia č.38/16-12-2021 zo dňa 16.12.2021. Je potrebné ho prijať 

pod samostatným číslom uznesenia s pôvodným obsahom vecného bremena, ktoré bolo 

súčasťou kúpnej zmluvy schválenej zastupiteľstvom dňa 31.12.2021 v uznesení č.48/31-12-

2021 medzi Obcou Bobrovník, Bobrovník 37, IČO 00315125 a spoločnosťou LUXORIA s.r.o., 

Astrová 54, 821 01  Bratislava, IČO: 45427887 a podpísanej dňa 28.2.2022 a zverejnenej na 

stránke obce dňa 23.3.2022 na pozemky registra „E“, parcelné číslo E KN 25/502, o výmere 2 

133 m2, druh pozemku Ostatná plocha, parcelné číslo E KN 391,  o výmere 1 318 m2, druh 

pozemku Ostatná plocha a parcelné číslo E KN 491, o výmere 22 982 m2, druh pozemku 

Ostatná plocha, v katastrálnom území Bobrovník, všetky parcely vedené na LV č. 377. Poslanci 

všetkými hlasmi prítomných schválili zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve 

prechodu a prejazdu v prospech Ing. J. Juríčku.  

 

7. Rôzne 

    

         Starostka poďakovala odchádzajúcim poslancom za ich funkčné obdobie a vzájomnú 

spoluprácu a ochotu. Konkrétne Bc. Emílii Chovancovej za funkciu zástupkyne starostky obce, 

jej húževnaté pracovné nasadenie pri riešení zložitých situácií, Monike Machovej pri riešení 

úloh so správou cintorína, Ondrejovi Bažíkovi za starostlivosť o čistotu v obci, čím zabránil 



vzniku nelegálnych skládok a taktiež o zabezpečenie vianočnej výzdoby. Miroslavovi 

Trnovcovi za starostlivosť o verejné priestranstvo a osvetlenie.  

 

8. Záver 

 

Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila.  

 

 

 

 

Mgr. Jana Bažíková 

               starostka obce 

 

 

 

 

Overovateľ:  

Bc. Emília Chovancová                    .................................. 

 

 

zapísala:     Michaela Gežíková       .................................... 

 

 

starostka obce Mgr. Jana Bažíková  .................................. 

 

 

 

V Bobrovníku 10.11.2022     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník v roku 2022 

konaného dňa 10.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 23/10-11-2022 

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 – Michaely Gežíkovej a overovateľa zápisnice – Bc.Emília 

Chovancová 

 

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

Proti:     0         Zdržal sa:   0     

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 10.11.2022                                     Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

Uznesenie č. 24/10-11-2022 

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

Proti:     0         Zdržal sa:   0     

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 10.11.2022                     Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 25/10-11-2022 

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 zo dňa 15.08.2022 prijatých pod číslami 19/11-08-2022 až 22/11-08-2022. 

 

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

Proti:     0         Zdržal sa:   0     

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 10.11.2022                                Mgr. Jana Bažíková, starostka 



Uznesenie č. 26/10-11-2022 

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. 10/2022, 

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 2 966,- €. Jedná sa účelovo určené 

finančné prostriedky poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov spojených 

s odídencami z Ukrajiny. 

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. 11/2022,  

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

v príjmovej časti navýšenie rozpočtu z dôvodu vyššieho výberu dane z pozemkov o sumu 

1 500,- €, ktoré boli vo výdavkovej časti rozpočtu použité na zvýšené výdavky na údržbu 

verejných priestranstiev, na zvýšené náklady na elektrickú energiu v budove obecného úradu 

a ostatné drobné výdavky v celkovej sume 1 500,-  €.  

 

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

                     

Proti:     0         Zdržal sa:   0     

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 10.11.2022                              Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

Uznesenie č. 27/10-11-2022 

K bodu:  Schválenie vecného bremena  
  

        V súlade s  ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník na základe kúpnej 

zmluvy medzi Obcou Bobrovník, Bobrovník 37, IČO 00315125 a spoločnosťou LUXORIA 

s.r.o., Astrová 54, 821 01  Bratislava, IČO: 45427887, podpísanej dňa 28.2.2022 a zverejnenej 

na  webe sídle obce dňa 23.3.2022 schvaľuje na pozemky vedené na LV č. 377 v registri „E“, 

parcelné číslo E KN 25/502, o výmere  2 133 m2, druh pozemku Ostatná plocha, parcelné číslo 

E KN 391, o výmere 1 318 m2, druh pozemku Ostatná plocha a parcelné číslo E KN  491, 

o výmere 22982 m2, druh pozemku Ostatná plocha, v katastrálnom území Bobrovník  zriadenie  

vecného bremena na dobu neurčitú v prospech Ing. Jozefa Juričku, spočívajúce v práve 

prechodu a prejazdu.  

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

Proti:     0         Zdržal sa:   0     

             

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 10.11.2022                              Mgr. Jana Bažíková, starostka 


