
Obec Bobrovník 

 

     Z Á P I S N I C A 

z  2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobrovník  

konaného dňa 15.06.2022 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2021  

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021  

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

8. Rozpočtové opatrenia 

9. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah úväzku starostu pre volebné obdobie 

2022-2026 

10.  VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci 

Bobrovník 

11. VZN č. 2/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce Bobrovník 

alebo jeho časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

12. VZN č. 3/2022 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda 

13. VZN č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb 

14. Rôzne 

15. 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 Miroslava Trnovca. 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 10.6.2022 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 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

5.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2021 

 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Desana Stromková predložila poslancom stanovisko 

k záverečnému účtu obce za rok 2021 spracované v súlade s. 18f, ods.1, písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  Stanovisko bolo poslancom obecného zastupiteľstva 

zaslané emailom v rámci pracovných materiálov OZ. Pripomienky zo strany poslancov k nemu 

neboli. Obecné zastupiteľstvo stanovisko berie na vedomie. 

 

Príloha č.1 

 

6. Záverečný účet obce Bobrovník 

 

Poslancom bol predložený a poslaný Záverečný účet obce Bobrovník a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2021 emailom na preštudovanie a taktiež bol zverejnený na obecnej 

stránke dňa 30.05.2022. Záverečný účet obce za rok 2021 vypracoval externý účtovník Ing. 

Juraj Brziak. Bol spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p. v členení podľa § 10, ods.3 tohto zákona a pri jeho spracovaní bol 

dodržaný  postup podľa § 16, ods. 1 citovaného zákona. 

Záverečný účet obsahuje všetky potrebné náležitosti, predkladá sa zastupiteľstvu na 

schválenie a po schválení v zastupiteľstve bude poslaný  audítorke.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona 

o obecnom zriadení všetkými hlasmi prítomných schvaľuje záverečný účet za rok 2021 

bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu z  hospodárenia obce z 

minulých rokov vo výške 18 421,25 € a jeho prevod do rezervného fondu. 

 

Príloha č. 2  

 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

 

Poslancom bol Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 poslaný mailom na 

preštudovanie, zároveň bol v zmysle zákona zverejnený pred rokovaním OZ na 15 dní na 

úradnej tabuli obce. 

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

18f), ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.p. a: 

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

2022 

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu 



 

Príloha č.3 

8.  Rozpočtové opatrenia 

 

Starostka obce oboznámila poslancov so zmenami rozpočtu nasledovnými 

rozpočtovými opatreniami /v kompetencii starostky/: 

 

a) RO č. 1/2022 rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 

písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 62,- 

€ a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume 62,- €.  

b.) RO č. 2/2022 rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 

písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 2 800,- 

€ a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume 2 800,- €. Jedná sa účelovo určené 

finančné prostriedky poskytnuté obci v zmysle zmluvy o poskytnutí financií na spracovanie 

zmien a doplnkov územného plánu obce Bobrovník, ktoré boli schválené Obecným 

zastupiteľstvom 

 

c.) RO č. 3/2022 rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 

písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 4 610,- 

€ a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume 4 610,- €. Jedná sa účelovo určené 

finančné prostriedky poskytnuté obci v zmysle zmluvy o poskytnutí financií na spracovanie 

zmien a doplnkov územného plánu obce Bobrovník, ktoré boli schválené Obecným 

zastupiteľstvom 

 

d.) RO č. 4/2022 rozpočtové opatrene sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 

písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu v sume 2 000,- €. Uvedený presun finančných prostriedkov je zrealizovaný z dôvodu 

nutnosti uhradiť zvýšené náklady na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Uvedené zvýšené 

náklady boli prerokované s poslancami OZ a úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením je 

v kompetencii starostky 

 

e.) RO č. 5/2022 rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 

písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 1963,- 

€  a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume 1963,- €. Uvedený presun finančných 

prostriedkov je zrealizovaný z dôvodu nutnosti uhradiť zvýšené náklady na rekonštrukciu 

miestnej komunikácie. Uvedené zvýšené náklady boli prerokované s poslancami OZ a úprava 

rozpočtu rozpočtovým opatrením je v kompetencii starostky. 

f.) RO č. 6/2022 rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 

písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu v sume 3 963,- €. Uvedený presun finančných prostriedkov je zrealizovaný z dôvodu 



nutnosti vyrovnania rozpočtu. Uvedená úprava rozpočtu je v zmysle Zásad nakladania 

s finančnými prostriedkami obce v kompetencii Obecného zastupiteľstva 

g.) RO č. 7/2022 rozpočtové opatrenie sa realizuje v súlade s ustanovením §14 ods. 2 

písm. c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtových prostriedkov čerpaním rezervného 

fondu cez finančné operácie na kapitálové výdavky – na úhradu zvýšených nákladov na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie v sume 3 963,- €. Uvedená úprava rozpočtu je v zmysle 

Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce v kompetencii Obecného zastupiteľstva. 

Príloha č.4 

 

9. Určenie počtu poslancov a rozsah úväzku starostu pre nové volebné obdobie 

 

Starostka obce informovala poslancov, že dňa 29. októbra 2022 sa budú konať 

komunálne voľby – voľby starostu a poslancov. Je preto potrebné určiť počet volebných 

obvodov, počet poslancov a rozsah úväzku starostu. Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník 

určuje:  

a) podľa § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov pre voľbu poslancov a starostu v komunálnych voľbách 2022 

jeden volebný obvod 

b) podľa § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. pre volebné obdobie 

2022 - 2026 päť poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník 

c) Podľa § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. pre volebné 

obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce na 39,23 %. 

 

 

10. VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci 

Bobrovník 

 

Návrh VZN č. 1/2022 podľa  zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení §4 ods. 3 písm. 

g.) o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci Bobrovník bol vyvesený 

na úradnej tabuli dňa 31.05.2022. Účelom návrhu VZN č. 1/2022 je utvárať a chrániť zdravé 

podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a chrániť životné prostredie v obci.  

Pripomienky k návrhu neboli vznesené pred ani počas rokovania OZ. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník sa uznieslo všetkými hlasmi prítomných na VZN 

č.1/2022, pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov. 

Schválené VZN č. 1/2022 bude vyvesené na dobu 15 dní a účinnosť nadobudne 15. dňom po 

vyvesení.  

 

Príloha č. 5 

11. VZN č. 2/2022  o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce 

Bobrovník alebo jeho časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

Návrh VZN č. 2/2022 podľa  zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení § 4 ods. 3 písm. 

n.) o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce Bobrovník alebo jeho časti 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas.  



Hlavná kontrolórka obce, odporučila poslancom prerokovanie návrhu VZN odsunúť do doby 

zrealizovania kontroly okresného prokurátora na dané typy VZN po iných obciach okresu, 

a dopracovať VZN v zmysle záverov z týchto kontrol tak, aby pri prípadnej kontrole zo strany 

prokuratúry už nebolo potrebné návrh VZN meniť. 

 

Príloha č. 6 

 

12. VZN č. 3/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda 

 

Návrh VZN č. 3/2022 podľa  zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení § 4 ods. 3 písm. 

m.) a § 11 písm. a.), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda bol 

vyvesený na úradnej tabuli dňa 31.05.2022. Návrhom VZN č. 3/2022 sa ustanovujú podrobnosti 

o organizovaní miestneho referenda. Návrh je spracovaný v súlade s aktuálnou legislatívou 

v oblasti výkonu volebného práva a zákona o obecnom zriadení, 

Pripomienky k návrhu neboli vznesené pred ani počas rokovania OZ. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník sa uznieslo všetkými hlasmi prítomných na VZN 

č.1/2022, pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov. 

Schválené VZN č. 3/2022 bude vyvesené na dobu 15 dní a účinnosť nadobudne 15. dňom po 

vyvesení.  

 

 Príloha č. 7 

 

13. VZN č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení 

služieb 

 

Návrh VZN č. 4/2022 podľa  zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení § 4 ods. 3 písm. 

i.) o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb bol vyvesený na 

úradnej tabuli dňa 31.05.2022. Návrhu VZN č. 4/2022 určuje pravidlá času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb v prevádzkach určených na podnikateľskú činnosť subjektov 

oprávnených na podnikanie na území obce Bobrovník. V pondelok 13.6.2022 ráno sme prijali 

v e-schránke pripomienky od pána Čuboňa. Nakoľko pripomienky nebolo možné spracovať  

v zákonnej lehote troch dní pred schvaľovaní VZN, odkladá sa prerokovanie návrhu 

predmetného VZN na nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva,  po prerokovaní pripomienok v 

pracovnej komisii OZ, aby ich mohol obecný úrad zapracovať do návrhu. 

 

Príloha č. 8 

 

14. Rôzne 

 

a) starostka informovala poslancov o žiadosti p. Matiasovej Boženy, ktorú vybavuje – dcéra 

pani Bukovinská Monika, a to  na odkúpenie obecného pozemku, ktorý má oplotený a užíva ho 

už niekoľko rokov. Predložila starý geometrický plán z roku 2008, kde sú na predaj zamerané 

diely parcely, nie samostatné parcelné čísla, a  uznesenie č.2 /2008 zo dňa 30.04.2008, na 



ktorom poslanci jej, už nebohej matke, odsúhlasili predaj pozemku. Nakoľko sa pani 

Bukovinská nezúčastnila zasadnutia, jej žiadosť bude prediskutovaná  na ďalšom zasadnutí 

b) Starostka poslancom predložila žiadosť– pani Matisová s pánom Bartošom, ktorí si podali 

žiadosť na rozšírenie verejného osvetlenia v hornej časti Hliník parcela KN 489/1, 489/2, 490/1, 

490/2, 666. Nakoľko obec nepočítala v rozpočte na rok 2022 s uvedenou investíciou, tento rok 

to nebude možné zrealizovať. Žiadosť bude prerokovaná pri tvorení rozpočtu na ďalší 

rozpočtový rok. 

c) Starostka obce informovala poslancov o prácach, ktoré sa vykonali v Hliníku v hornej časti 

na otočke, kde dlhé roky vyvierala voda a tiekla po komunikácii, čo spôsobovalo problém 

v zimnom období – namŕzanie. Bol navezený štrk, rozšírená vozovka a zamontovaná rúra 

s napojením na pôvodnú rúru. Uvedenými prácami sa vytvorila drenáž a voda nevyviera. 

Násypom vznikol väčší priestor na otáčanie vozidiel, napr. pri vývoze komunálneho odpadu. 

Prechod v smere na farmu zostal 4m. 

d) Starostka informovala poslancov, že obec na základe darovacej zmluvy dostala do daru 

lavičky a stôl od Marína Liptov, na základe ktorého starostka zorganizovala obecnú brigádu na 

ich osadenie,  ktorej sa zúčastnili občania na verejnom priestranstve v časti Bobrovník a v časti 

Hliník, kde stavebné práce ešte prebiehajú. 

e) Starostka informovala poslancov, že pri stavebnej činnosti súkromných investorov  v časti 

Tvarožná bola poškodená miestna komunikácia. Z tohto dôvodu bolo usporiadané stretnutie 

majiteľov nehnuteľností tejto časti. Vzhľadom na to, že sa jedná o obecnú komunikáciu a obec 

nemá finančné prostriedky na jej opravu, bolo  na stretnutí riešenie financovanie opravy 

poškodenej komunikácie. Na stretnutí sa dohodlo, že sa opraví úsek v dĺžke min. 50 m pri 

odbočke na Tvarožnú osadením betónových žľabov do priekopy pri ceste a dosypaním 

asfaltovej drte do úrovne terénu. Čo by malo zamedziť ďalšiemu zosuvu cesty. Súčasný stav 

poškodenia je kritický a začne byť problém pri prechode cez komunikáciu. S uvedenou opravou 

musí obec počítať do rozpočtu na rok 2023 

f) na základe informácií uvedených v bode e) obec napísala list PS Tvarožná, aby sa k uvedenej 

problematike vyjadrili, pretože pri ťažbe dreva sa po uvedenej komunikácii pohybujú ťažké 

stroje s reťazami na kolesách 

g) na základe uvedených skutočností v bode e.) a v bode f.) je potrebné osadenie dopravného 

značenia, značkami zákaz vjazdu vozidlám nad 3,5t a v ostrej 90 zákrute osadiť dopravné 

zrkadlo 

h) Starostka informovala poslancov o ústnej žiadosti pani Frolová na osadenie zastávky pod 

spodnou cestou k Agronove.  Obec zastúpená starostkou   riešila ústnu žiadosť so spoločnosťou 

ARRIVA Liorbus, a.s., na ktorú sme dostali zamietavú odpoveď. Nie je možné ju na uvedené 

miesto umiestniť. V jesennom období sa k súčasnej zastávke osadí solárna lampa,  pre lepšiu 

viditeľnosť a bezpečnosť školákov. 

ch) Starostka informovala poslancov o osadení novej vitríny v časti obce Hliník a o natiahnutí 

nového asfaltového koberca.  

i) Starostka informovala poslancov, že na VUC bola zaslaná žiadosť starostov obcí, ktorých sa 

dotýka vzniknutá situácia spôsobená rekonštrukciou mosta v L. Ondrašovej. V žiadosti apelujú 

na využívanie obchádzky v smere do aj z Liptovského Mikuláša. 

j.) spracovateľ zaslal podklady k zmenám a doplnkom územného plánu, ktoré boli následne 

prejednané a prediskutované poslancami na pracovnom stretnutí dňa 10.6.2022. S uvedeným 

návrhom poslanci zatiaľ súhlasia. Ďalšie pripomienkovanie návrhu Zmien a doplnkov 



územného plánu sa bude riadiť zákonom a bude predmetom verejných hovorov s občanmi 

a návrh pôjde na vyjadrenia všetkým dotknutým orgánom 

  

15. Záver 

 

Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila.  

 

 

 

Mgr. Jana Bažíková 

               starostka obce 

 

 

 

 

Overovateľ:  

Miroslav Trnovec                   .................................. 

 

 

V Bobrovníku 15.06.2022     

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník v roku 2022  

konaného dňa 15.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 10/15-06-2022 

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 – Miroslav 

Trnovec 

 

 

Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: 0     Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                                       Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 11/15-06-2022 

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, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: 0       Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                     Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č. 12/15-06-2022 

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, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: 0          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                                Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 13/15-06-2022 

K bodu:  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k   

záverečnému účtu obce za rok 2021 spracované v súlade s § 18f, ods.1, písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p.. 

 

 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 14/15-06-2022 

K bodu:  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona o obecnom 

zriadení všetkými hlasmi prítomných schvaľuje   

a) záverečný účet za rok 2021 bez výhrad 

b) tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2021 vo výške 18 421, 05 € 

a jeho prevod do rezervného fondu. 

 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                        Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                              Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 



 

Uznesenie č. 15/15-06-2022 

K bodu: Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník prerokovalo návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2022 spracovaný v súlade s § 18f), ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a: 

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

2022 

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu. 

 

 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: Peter Kocúr             Zdržal sa: 0              Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                            Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 16/15-06-2022 

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. 

povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 62,- € a povolené prekročenie a viazanie 

výdavkov v sume 62,- €.  

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                             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. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 2 800,- € a povolené prekročenie a viazanie 

výdavkov v sume 2 800,- €. Jedná sa účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté obci 

v zmysle zmluvy o poskytnutí financií na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce 

Bobrovník, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom 

 

 



Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                              Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

c) 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. 3/2022, 

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

povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 4 610,- € a povolené prekročenie a viazanie 

výdavkov v sume 4 610,- €. Jedná sa účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté obci 

v zmysle zmluvy o poskytnutí financií na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce 

Bobrovník, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom 

 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

d) 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 opatrene č. 4/2022, 

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

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 2 000,- €. Uvedený presun 

finančných prostriedkov je zrealizovaný z dôvodu nutnosti uhradiť zvýšené náklady na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie. Uvedené zvýšené náklady boli prerokované s poslancami 

OZ a úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením je v kompetencii starostky 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                              Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

e) 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. 5/2022, 

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

povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 1963,- €  a povolené prekročenie a viazanie 



výdavkov v sume 1963,- €. Uvedený presun finančných prostriedkov je zrealizovaný z dôvodu 

nutnosti uhradiť zvýšené náklady na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Uvedené zvýšené 

náklady boli prerokované s poslancami OZ a úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením je 

v kompetencii starostky. 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2022, ktoré sa 

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

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 3 963,- €. Uvedený presun 

finančných prostriedkov je zrealizovaný z dôvodu nutnosti vyrovnania rozpočtu. Uvedená 

úprava rozpočtu je v zmysle Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce v kompetencii 

Obecného zastupiteľstva 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                              Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 7/2022, ktoré  sa 

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

rozpočtových prostriedkov čerpaním rezervného fondu cez finančné operácie na kapitálové 

výdavky – na úhradu zvýšených nákladov na rekonštrukciu miestnej komunikácie v sume 3 

963,- €.Uvedená úprava rozpočtu je v zmysle Zásad nakladania s finančnými prostriedkami 

obce v kompetencii Obecného zastupiteľstva. 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                         Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 



Uznesenie č. 17/15-06-2022 

K bodu:  Určenie počtu poslancov a rozsah úväzku starostu pre nové volebné obdobie  

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre voľbu poslancov 

a starostu obce v komunálnych voľbách 2022 jeden volebný obvod  

 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa:17.06.2022                      Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. určuje pre volebné obdobie 2022 - 2026  päť (5) poslancov 

Obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník  

 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                             Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje  pre volebné obdobie 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce na 39,23 %  

 

Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: 0                                Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                                        Mgr. Jana Bažíková,starostka 

 

 

Uznesenie č. 18/15-06-2022 

K bodu:  Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schvaľuje osadenie značiek – zrkadlo a zákaz vjazdu 

nad 3,5 t na komunikácii v časti Tvarožná   

 

Za: Monika Machová, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec, Peter Kocúr                      

Proti: 0             Zdržal sa:                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 



 

V Bobrovníku, podpísané dňa:17.06.2022                              Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce: 

K bodu: VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci 

Bobrovník 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v zmysle § 4 ods. 3 písm. g.) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s § 18 ods. 2. sa uznáša na VZN č. 1/2022 

o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci Bobrovník, pričom bola 

splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.  

 

Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: 0                 Neprítomná: Bc. Emília Chovancová 

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 17.16.2022                                       Mgr. Jana Bažíková,starostka 

 

 

 

K bodu: VZN č. 3/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho 

referenda 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v zmysle § 4 ods. 3 písm. m.) a § 11 písm. a.) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s § 18 ods. 2 sa uznáša na VZN 

č. 3/2022, sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda, pričom bola splnená 

zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.  

 

Za: Monika Machová, Peter Kocúr, Ondrej Bažík, Miroslav Trnovec                      

Proti: 0             Zdržal sa: 0                          Neprítomná: Bc. Emília Chovancová  

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa: 17.06.2022                                        Mgr. Jana Bažíková,starostka 

  

 

 


