
 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bobote 

 

24.6.2022 

 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 1 - 

Obsah 

 

 ................................................................................................................................................ 0 

Obsah .......................................................................................................................................... 1 
Prezenčná listina ..................................................................................................................... 2 
Návrh programu rokovania .................................................................................................... 2 

1. Otvorenie ............................................................................................................................ 3 
2. Schválenie programu OZ ................................................................................................... 3 

3. Kontrola uznesení ............................................................................................................... 4 
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 ................................................................. 5 
5. Úprava rozpočtu za I. kvartál 2022 .................................................................................... 5 

6. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa Zákona 369/1990   

Z. z. § 11 ods. 3 písm. c) a schválenie úväzku výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 

2022 – 2026 podľa Zákona 369/1990 Z. z. § 11 ods. 4 písm. i) ................................................ 6 
7. Rôzne .................................................................................................................................. 6 
8. Záver ................................................................................................................................... 8 

 

   



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 2 - 

Prezenčná listina 

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Marián Džubina  

 Zlatica Čerňanská              ospravedlnená 

 Roman Šinský  

 Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná              ospravedlnená 

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Nadežda Koreňová              ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: Ing. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

5. Úprava rozpočtu I. kvartál 2022 

6. Rôzne 

7. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 

konštatovala, že nakoľko sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa 

môže začať. 

 

Ospravedlnený: Bc. Dana Zápotočná 

       p. Zlatica Čerňanská 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Mgr. Andrea Dúcka 

- P. Maroš Džubina 

 

Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová 

 

U z n e s e n i e  č .  7 4 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka a p. Marián 

Džubina. 

Za uznesenie hlasovali:  5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Schválenie programu OZ 

Starostka obce prečítala návrh programu rokovania a navrhla doplniť bod „Schválenie počtu 

poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa Zákona 369/1990 Z. z. §11ods. 3 písm. c) 

a schválenie úväzku výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa Zákona 

369/1990 Z. z. §11 ods. 4 písm. i). 

 

U z n e s e n i e  č .  7 5 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 

2021 

5. Úprava rozpočtu I. kvartál  2022 

6. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 

2022 – 2026 podľa Zákona 369/1990 Z. z. §11ods. 3 

písm. c) a schválenie rozsahu výkonu funkcie 

starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa 

Zákona 369/1990 Z. z. §11 ods. 4 písm. i) 

7. Rôzne 

8. Záver   

Za uznesenie hlasovali:  5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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3. Kontrola uznesení 

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 

 

Splnené uznesenia: 

 

64/2022, 65/2022, 67/2022 

 

Nesplnené uznesenia: 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom 

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutie OZ. Trvá 

24/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Predaj pozemku parcela C-KN č. 387/12 k. ú. Bobotská Lehota o výmere 

17 m2 p. J. Jánošíkovi , Bobot č.105 Trvá 

51/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vysporiadanie  pozemku KN-E parcela 406/42 o výmere 2241 m2, druh 

pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 731, k. ú. Bobot, obec Bobot v 

celosti, ktorý je v správe SPF. 

Na uvedenej parcele bude vybudovaná verejnoprospešná stavba, 

prístupová komunikácia k zbernému dvoru v obci Bobot. Trvá 

3/2020 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dofinancovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti 

vandalizmu v obci Bobot“ z obecného rozpočtu  v sume 21 109,04 € bez 

DPH. Trvá 

3/2021 

OZ v Bobote schvaľuje: 

1. investičný zámer obstarania 16 nájomných bytov a príslušnej technickej 

infraštruktúry v obci Bobot na pozemku reg. C par. č 200/2 k. ú. Bobotská 

Lehota, 

2. obstarávané nájomné byty  budú bežného štandardu s priemernou 

podlahovou plochou do 60m2, 

3. investičný zámer bude realizovaný formou tzv. budúcej kúpy na základe 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 

4. investičný zámer bude financovaný prostredníctvom úveru zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky v súlade s platnou legislatívou. 

OZ poveruje starostu obce: 

1. na všetky úkony potrebné pre kompletnú realizáciu pripravovaného 

procesu investičného zámeru, vrátane zabezpečenia verejného 

obstarávania (zhotoviteľ zrealizuje do doby odkúpenia investičný zámer 

na vlastné náklady a zabezpečí príslušnú inžiniersku činnosť a projektový 

manažment pre kompletizáciu podkladov pre podanie žiadostí na ŠFRB a 

MDaV SR). Trvá 

4/2021 

OZ v Bobote poveruje starostku obce: 

Vstúpiť do rokovania so starostami obcí Motešice, Bobot, Horňany, 

Dežerice, Ing. Ježíkom, Ing. Závodským a Ing. Lisou za účelom riešenia 

zámeru vybudovania kanalizácie v našej obci, spolupráce na spoločnom 

projekte odkanalizovania dotknutej oblasti uvedených obcí s návrhom na 

vytvorenie združenia, ktoré bude realizovať zámer a následný projekt 

odkanalizovania obcí povodia potoka Machnáč. Trvá 
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24/2021 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vstup obce Bobot do MAS Inovec – občianskeho združenia, miestnej 

akčnej skupiny so sídlom Mníchova Lehota. Trvá 

51/2021 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Začať pozemkové úpravy obce podľa Územného plánu obce Bobot v 

lokalite č. 1 a v lokalite č. 2. Trvá 

66/2022 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dofinancovanie projektu zateplenia budovy kabín TJ vo výške 58 328 €  Trvá 

68/2022 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Bobotská 

Lehota  ,,Nad Potôčkami” v cene podľa predloženej a vybranej cenovej 

ponuky 8 500 €. Trvá 

 

 

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

Starostka obce predložila na schválenie „Záverečný účet obce za rok 2021“, ktorý spracovala 

na základe podkladov ekonómka obce p. D. Lobotková. Hlavná kontrolórka  p. N. Koreňová 

k záverečnému účtu podala stanovisko bez výhrad a odporučila záverečný účet za rok 2021 

schváliť.  

 

U z n e s e n i e  č .  7 6 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 

2021 (príloha č.1). 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e  č .  7 7 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

             Záverečný účet obce za rok 2021 (príloha č. 2). 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

5. Úprava rozpočtu za I. kvartál 2022 

Starostka obce informovala poslancov o úpravách rozpočtu za I. kvartál 2022, ktoré spracovala 

ekonómka obce p. D. Lobotková. Poslanci OZ nemali k úpravám rozpočtu za I. kvartál žiadne 

pripomienky.  

 

U z n e s e n i e  č . 7 8 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Úpravy rozpočtu za I. kvartál 2022 rozpočtovým pravidlom 

č. 1/2022 (príloha č. 3). 
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Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

6. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa 

Zákona 369/1990 Z. z. § 11 ods. 3 písm. c) a schválenie úväzku 

výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa 

Zákona 369/1990 Z. z. § 11 ods. 4 písm. i) 

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. je potrebné schváliť najmenej 90 dní pred 

konaním volieb do orgánov miestnych samospráv počet poslancov obecného zastupiteľstva 

a úväzok starostu obce na ďalšie volebné obdobie. Poslanci OZ navrhli na volebné obdobie 

2022 – 2026 počet poslancov sedem (7) a úväzok starostu obce v rozsahu 100 %,  čo následne 

aj schválili.  

 

U z n e s e n i e  č .  7 9 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Počet poslancov OZ obce Bobot sedem (7) na volebné 

obdobie 2022 – 2026  v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) Zákona 

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

U z n e s e n i e  č .  8 0 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Úväzok výkonu funkcie starostu obce v rozsahu 100 %  na 

volebné obdobie 2022 – 2026 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) 

Zákona č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení.  

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

7. Rôzne 

 Hlavná kontrolórka obce Mgr. Koreňová zaslala starostke obce a poslancom OZ návrh 

plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022, ktorý poslanci OZ následne schválili. 

 

U z n e s e n i e  č .  8 1 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

             Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 (príloha č. 4).  

Za uznesenie hlasovali:  5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 V bode Rôzne starostka obce D. Ďuriačová informovala poslancov OZ, že riaditeľstvo ZŠ 

Bobot podalo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na základný plavecký výcvik 

a cestovné náklady súvisiace s plaveckým výcvikom, ktorého sa v Trenčíne zúčastnili žiaci 

ZŠ Bobot. Požadovaná suma je vo výške 554,51 €, z čoho 390 €  tvoria náklady na základný 

plavecký výcvik a 164,51 € tvoria cestovné náklady súvisiace s plaveckým výcvikom. 

Poslanci OZ súhlasili s finančným príspevkom z rozpočtu obce vo výške 554,51 € na 

preplatenie úhrad plaveckého výcviku detí ZŠ Bobot. 

 

U z n e s e n i e  č . 8 2 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 554,51 € na 

plavecký výcvik a cestovné náklady súvisiace s plaveckým 

výcvikom detí ZŠ Bobot. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

 V bode Rôzne starostka obce ďalej informovala poslancov OZ o stave a počte detí v 

materskej škole: 

V uplynulom školskom roku, ako aj v predchádzajúcich školských rokoch, sa 

výchovno-vzdelávací proces v MŠ realizoval v dvoch triedach. No nakoľko počet detí  

nemá stúpajúcu tendenciu, je v záujme obce, jej hospodárneho a efektívneho nakladania 

s finančnými prostriedkami, aby sa počet tried v MŠ znížil z dvoch na jednu.  

Momentálne máme po odchode predškolákov zapísaných v MŠ 20 detí, z čoho 1 dieťa 

trvalo žije v zahraničí. Nových žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

pre nasledujúci školský rok je dohromady 6, z toho sú 2 deti 3-ročné, obe s trvalým 

pobytom v Bobote, ale 4 deti sú 2-ročné – jedno s trvalým pobytom v obci, 3 mimo 

obce. Podľa § 59 ods. 1 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní na predprimárne 

vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od 

dovŕšenia dvoch rokov veku. Keď však teraz prijmeme 2-ročné deti, nebudeme mať 

koho prijať do MŠ budúci školský rok. Navyše je veľmi nízky predpoklad, že 2-ročné 

deti budú do MŠ naozaj aj chodiť. Počas celého predchádzajúceho školského roka 

reálny stav detí v MŠ nepresiahol číslo 17.  

Ak  teda predpokladáme, že v septembri reálne nastúpi do MŠ 19 detí (z doterajšieho 

počtu 20) + 2 nové 3-ročné deti, vychádza v MŠ konečný stav detí 21. 

Najvyšší počet detí v jednej triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 školského 

zákona pre deti vo veku dva až šesť rokov na 21. Riaditeľ materskej školy môže navýšiť 

počet o 3 deti. Z toho vyplýva, že by sme ešte stále mali rezervu – možnosť doplniť 

počet detí v jednej triede na konečných 24. 

Dôsledkom zníženia počtu tried v MŠ bude aj zníženie počtu pedagogických 

zamestnancov. Nakoľko však vieme jednu pracovnú silu z MŠ preradiť do ZŠ na pozíciu 

vychovávateľky v ŠKD, nebude potrebné s ňou rozviazať pracovný pomer, a tak nebude 

potrebné ani pristúpiť k finančnému vyrovnaniu z dôvodu ukončenia pracovného 

pomeru zo strany zamestnávateľa.  

 

 

 Poslankyňa Mgr. A. Dúcka v bode Rôzne podotkla skutočnosť, že by bolo potrebné 

upraviť niektoré obecné pozemky – pokosiť protipovodňovú zdrž v k. ú. Bobotská 

Lehota a vyčistiť pozemok pri soche sv. Mikuláša v k. ú. Bobot, na ktorom je 

nadbytočné množstvo rôznych neupravených a poprerastaných stromov.  Starostka obce 

informovala, že kosenie protipovodňovej zdrže sa posunulo pre neodkladné práce, ale 
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je naplánované na najbližšie dni a úprava pozemku okolo sochy sv. Mikuláša je 

naplánovaná na obdobie jesene.    

   

 

8. Záver 

 

Nakoľko už neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom 

za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka  

 p. Marian Džubina  

   

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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  Príloha č. 1   

          

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu 

 

obce Bobot za rok 2021 

 

Záverečný účet je súhrnné spracovanie údajov charakterizujúce rozpočtové hospodárenie obce 

za príslušný rok. V súlade s § 18 f ods. 1,písm. c) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  predkladám Obecnému zastupiteľstvu  stanovisko k záverečnému 

účtu obce Bobot za rok 2021. 

Stanovisko je zamerané na posúdenie súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s 

príslušným právnym predpisom a na posúdenie súladu hospodárenia s príslušnými právnymi 

normami. 

 Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky 

ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky rozpočtového 

hospodárenia obce, vrátané výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Podľa §16 ods.12 

zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

doplnkov a zmien musí byť návrh záverečného účtu prerokovaný Obecným zastupiteľstvom 

najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Návrh záverečného účtu obce 

je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bol 

verejne sprístupnený na úradnej tabuli Obecného úradu Bobot , v súlade s §9 ods.2 

zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a zmien a §16 ods. 9 zák. 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote pred 

jeho schválením. Obec má povinnosť v zmysle §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy dať overiť účtovnú závierku o rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 

zákona o obecnom zriadení v termíne do 31.12.2022. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

 Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 

schváleného rozpočtu na rok 2021.  Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 

dňa 11.12.2021 uznesením č. 46/2020. 
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 Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 18.06.2021 uznesením č. 20/2021 

 - druhá zmena schválená dňa 15.10.2021 uznesením č. 32/2021 

 - tretia zmena  schválená dňa 03.12.2021 uznesením č. 50/2021 

- štvrtá zmena  schválená dňa 19.04.2022 uznesením č. 61/2022 

 

Hospodárenie obce  k 31.12.2021 v € 

Bežné  príjmy spolu 486 731,83           

Bežné výdavky spolu 434 849,37            

Bežný rozpočet + 51 882,46 

Kapitálové  príjmy spolu 131 610,50             

Kapitálové  výdavky spolu 14 800,00 

Kapitálový rozpočet  + 116 810,50 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 168 692,96 

Vylúčenie z prebytku 117 186,09 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 51 506,87 

Príjmové finančné operácie  96 155,67 

Výdavkové finančné operácie 98 926,72 

Rozdiel finančných operácií – 2 771,05 

PRÍJMY SPOLU   714 498,00 

VÝDAVKY SPOLU 548 576,09 

Hospodárenie obce - prebytok  + 165 921,91 

Vylúčenie z prebytku - 117 186,09 

Upravené hospodárenie obce 48 735,82 

Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona 

č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to: 

· údaje o plnení rozpočtu 

· bilanciu aktív a pasív 

·  prehľad o stave a vývoji dlhu 

·  prehľad o poskytnutých dotáciách 

· tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

·  hodnotenie plnenia programov  rozpočtu obce 

·  finančné usporiadanie vzťahov 
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·  výsledok hospodárenia 

·  tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 

 

Na základe kontroly predložených dokumentov prehlasujem, že záverečný účet je spracovaný 

v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako 

aj stav majetku a záväzkov obce.  Hospodárenie obce bolo v roku 2021 prebytkové, je zrejme, 

že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

odporúčam 

Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce Bobot za rok  2021 

výrokom 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

                                                                                     

 

 

 

         

 

 

                                                                                               Mgr.Nadežda Koreňová 

 Bobot, 15.06.2022                                                                hlavná kontrolórka obce 
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Príloha č. 2 

 

Záverečný účet obce za rok 2021 tvorí samostatnú prílohu zápisnice OZ 24.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 13 - 

Príloha č.3 
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Príloha č. 4 

 

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI  

                     HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BOBOT 

 

 

 

 

                             OD 01.07.2022 DO 31.12.2022 

 

1. Kontrola inventarizácie pokladne – náhodná kontrola pokladničnej hotovosti  

2. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2021. 

3. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023  

4. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023. 

 

 

 

 

Vyvesení dňa : 7.6.2022      Zvesené : 23.6.2022 


