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Prezenčná listina 

 

Starostka obce: Ing. Marcela Bartošová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ľuboš Hloža  

 Peter Gardian  

 Alena Kyselicová  

 Ing. Hana Šimonová  

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Nadežda Koreňová  

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Úprava rozpočtu III. kvartál 2022 

5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2022 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole a výške príspevkov v školských zariadeniach 

obce Bobot 

6. Schválenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot 

7. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bobot na roky 2023-2025 

8. Rôzne  

9. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Marcela Bartošová, ktorá 

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

môže začať. 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Ing. Hana Šimonová 

- Bc. Dana Zápotočná 

 

Zapisovateľka zápisnice:  Dáša Lobotková 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Hanu Šimonovú a Bc. Danu 

Zápotočnú 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

2. Schválenie programu OZ 

Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania  a dala poslancom hlasovať za 

jeho schválenie. Poslanec Ing. Michalička navrhol doplniť do programu bod : Schválenie 

Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot.  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Úprava rozpočtu III. kvartál 2022 

5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2022 o mieste a zápise 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole a výške príspevkov v školských 

zariadeniach obce Bobot 

6. Schválenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Bobot 

7. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bobot na roky 

2023-2025 

8. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Bobot.  

9. Rôzne 

10. Záver   

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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3. Kontrola uznesení 

Starostka obce Ing. Marcela Bartošová prečítala kontrolu uznesení: 

 

Splnené uznesenia: 

 

3/2020, 72/2022, 79/2022, 80/2022, 81/2022, 82/2022, 83/2022, 84/2022, 85/2022, 87/2022, 

88/2022, 90/2022, 91/2022, 92/2022, 93/2022, 94/2022, 95/2022, 96/2022, 97/2022, 98/2022, 

99/2022, 100/2022, 51/2019, 3/2021,86/2022 

 

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 

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 

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 

89/2022 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zámer predaja majetku obce – odpredaj časti pozemku parc. č. 1010/6 v k. 

ú. Bobotská Lehota. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckych 

práv hradí kupujúci. trvá 

 

 

4. Úprava rozpočtu III. kvartál 2022 

Starostka obce dala slovo ekonómke obce  Dáši  Lobotkovej. Podklady k úprave rozpočtu boli 

poslancom zaslané v dostatočnom predstihu pred zasadnutím. Novozvoleným poslancom 

ekonómka obce vysvetlila dôvod vykonávania takýchto úprav v rozpočte obce.  Poslanci nemali 

námietky k vykonaným úpravám rozpočtu za III. kvartál 2022. 

 

U z n e s e n i e  č .  1 0 3 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Úpravy rozpočtu za III. štvrťrok 2022 Rozpočtovým 

opatrením č. 4/2022. Úprava príjmov vo výške + 
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121 599,07 eur a úprava výdavkov vo výške + 170 470,86 

eur. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

  

5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2022 o mieste a zápise dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výške 

príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot 

Starostka obce  informovala o schválených nových finančných pásmach MŠSR platných od 

1.1.2023 na nákup potravín do školskej jedálne, od ktorých sa odvíja stanovenie ceny za stravnú 

jednotku pre jednotlivé kategórie stravníkov MŠ, ŽS, zamestnancov obce a cudzích stravníkov.  

 

U z n e s e n i e  č .  1 0 4 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

VZN č. 1/2022 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výške 

príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot 

(príloha č.1) 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

6. Schválenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Bobot 

V tomto bode starostka obce informovala poslancov o nakladaní s odpadmi a ich vývozom na 

rok 2023. Od januára 2023 triedený zber plasty, kovy, VKN ( tri komodity) sa budú zberať do 

jedného vreca resp. kontajnera a papier samostatne. Tieto všetky triedené komodity sa budú 

odoberať priamo od rodinných domov  a od roku 2024 by sa malo prejsť už na vážiaci systém 

zberu odpadov. V súvislosti zakúpenia nových kontajnerov na odpad a vysokej inflácie navrhla 

zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 27 €. Taktiež starostka 

obce navrhla navýšiť aj dane  z pozemkov a dane zo stavieb.  K tomuto bodu boli poslancom 

OZ vopred zaslané všetky potrebné podklady na preštudovanie, kde starostka obce na 

porovnanie zaslala spracované tabuľky najbližších susedných obcí, aké majú schválené 

poplatky za komunálne odpady a schválené ročné sadzby dane z nehnuteľnosti (tabuľky tvoria 

prílohu č. 2 a č. 3). V rámci súčasnej platnej legislatívy upravila názov dokumentu z dodatku 

na novelu. Poslanci OZ po diskusii navrhli zvýšiť poplatok za komunálne odpady na 28 € 

a sadzbu dane za byty z 0,10 €/m2 na 0,15 €/m2 , následne novelu č. 1 k VZN č. 1/2020 s 

navrhnutými ročnými sadzbami dane z nehnuteľnosti a doplnenými zmenami schválili. 
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U z n e s e n i e  č .  1 0 5 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Novelu č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a 

miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Bobot (príloha č. 4) 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bobot na roky 2023-2025 

Starostka obce dala slovo ekonómke obce Dáši Lobotkovej, ktorá vysvetlila poslancom, akým 

spôsobom bol rozpočet zostavený. Novozvolených poslancov oboznámila so štruktúrou 

navrhovaného rozpočtu a vysvetlila im jeho zloženie. K návrhu rozpočtu bolo vypracované aj 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce. Navrhovaný rozpočet bol po diskusii poslancov upravený 

v štyroch položkách tak, aby bola zachovaná zásada vyrovnaného celkového navrhovaného 

rozpočtu. Príjmová položka  poplatok za komunálne odpady bola zvýšená o 2 000 eur a oproti 

tomu bola vo výdavkoch zvýšená o 2 000 eur položka na nákup smetných nádob. Ďalšia zmena 

bola vo výdavkoch, kde sa na položku dotácie pre klub dôchodcov dala suma 100 eur a naopak 

výdavková položka všeobecný materiál - bežná réžia OÚ sa ponížila o sumu 100 eur. 

K navrhovanému rozpočtu predložila stanovisko hlavná kontrolórka Mgr. N. Koreňová. Po 

upravených zmenách rozpočtu dala starostka obce hlasovať a poslanci OZ rozpočet na rok 2023 

schválili. 

 

U z n e s e n i e  č .  1 0 6 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na 

rok 2023  

 

U z n e s e n i e  č .  1 0 7 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Rozpočet obce Bobot na rok 2023 bez programovej 

štruktúry (príloha č. 5) 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Rozpočet Obce Bobot na roky 2024-2025 bez programovej 

štruktúry 

 

8. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Obce Bobot.  

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Koreňová predložila poslancom na schválenie svoj návrh plánu 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. Taktiež predložila poslancom správy o kontrolnej 
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činnosti č. 3/2022, č. 4/2022 a č. 5/2022. Tieto správy vzali poslanci obecného zastupiteľstva 

na vedomie. 

U z n e s e n i e  č .  1 0 9 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot od 

1.1.2023 do 30.6.2023  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

9. Rôzne  

 

 Starostka obce informovala poslancov o potrebe vykonania bezpečnostných revízií 

detského, multifunkčného aj workout ihriska v areáli školy, ktoré obci vyplývajú 

z príslušných nariadení. Poslanec Ľ. Hloža navrhol dať si vypracovať aspoň tri cenové 

ponuky a potom vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa týchto služieb. Revízia by sa 

vykonala  až na jar budúceho roka, nakoľko v zimnom období sa tieto ihriská 

nevyužívajú. 

 Starostka obce požiadala poslancov o schválenie finančného limitu na výdavky pre 

obec, preplácanie cestovných náhrad a paušálny poplatok za používanie súkromného 

mobilného telefónu. Poslanec Ing. Michalička sa vyjadril, že platia prijaté uznesenia, 

ktorými boli tieto záležitosti schválené bývalej starostke obce. Teda finančný limit 

starostke obce Bobot na 300 € jednorazovo a 500 € na mesiac schválené uznesením č. 

5/2015, používanie súkromného vozidla na služobné účely a preplácanie nákladov na 

jeho používanie schválené uznesením č. 6/2015 a paušálny mesačný poplatok za 

používanie súkromného mobilného telefónu v sume 30 eur schválené uznesením č. 

44/2015. 

 Ďalej starostka obce informovala poslancov o stave ohľadne výstavby druhej bytovej 

jednotky BD č. 2. Žiadosť o dotáciu na výstavbu bytové domu č. 2 bola zamietnutá 

Okresným úradom Trenčín  a následne na námietku obce Bobot aj Štátnym fondom 

rozvoja bývania ŠFRB a aj Ministerstvom dopravy a výstavby SR z dôvodu, podľa §10 

ods. 1 písm. d) zákona o dotáciách je možné dotáciu poskytnúť žiadateľovi, ak žiadateľ 

spĺňa podmienky osobitného predpisu, konkrétne §8 a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. 

z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ktorý vo všeobecnosti stanovuje podmienky pre 

poskytnutie dotácie z rozpočtu verejnej správy. Jednou z týchto podmienok poskytnutia 

dotácie, stanovených v §8a ods. 4 písm. c) je,  že voči žiadateľovi - obci nie je vedený 

žiadny výkon rozhodnutia  - exekučné konanie. V čase posudzovania žiadosti o dotáciu 

na BD č. 2  voči obci Bobot bolo vedené exekučné konanie, ktoré  nie je ešte doposiaľ 

ukončené a preto bola dotácia na nový BD č. 2 zamietnutá. Zatiaľ bolo rozhodnuté len 

o odklade vykonateľnosti exekučného titulu – rozhodcovského rozsudku, ale 

k zastaveniu exekúcie nedošlo. K zastaveniu exekúcie dôjde až v prípade ak exekučný 

titul (rozhodcovský rozsudok) bude Okresným súdom Banská Bystrica zrušený. Súdne 

konanie prebieha a ešte zatiaľ nie je ukončené. 

 Následne starostka obce informovala, že v súvislosti s plánovaným vybudovaním 

zberného dvora v areáli firmy Ludoprint a.s , s ktorým súviselo aj bezplatné odkúpenie 

parcely od Slovenského pozemkového fondu,  došlo zo strany SPF k ukončeniu riešenia 

našej žiadosti o bezplatné odkúpenie parcely č. 406/42 k. ú Bobot z dôvodu nedoloženia 

potrebných podkladov v lehote 60 dní, o ktoré SPF žiadal listom  zo dňa 28.6.2022. 
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 Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že nakoľko bývala starostka obce D. 

Ďuriačová neodovzdala žiadnu agendu obce, tak si vypracovala protokol o prevzatí 

agendy, pečiatok, kľúčov, zariadenia a vybavenia kancelárie. Zároveň ekonómka obce 

informovala poslancov aj o všetkých účtoch a úveroch obce, ktoré má obce zriadené 

a o ich aktuálnych finančných stavoch. 

 Na záver ešte prebiehala diskusia poslancov so starostkou obce ohľadne efektívneho 

využitia priestorov obecného domu. Starostka obce navrhla, aby sa spravili drobné 

úpravy v kuchynke obecného domu, priestory by sa mohli využívať na oslavy, kary, 

posedenia pri menšom počte osôb napr. do 30 osôb.   

10. Záver  

 

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

za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Dana Zápotočná  

 Ing. Hana Šimonová  

   

 

Starostka obce: Ing. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1: 

 

Zverejnená ako samostatný dokument: 

 

 

https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221220_110840_-_skolstvo_final.pdf 

 

 

Príloha č. 2, č.3: 

 

Zverejnené samostatne: 

 

https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221224_094449_sednych_obciach_.pdf 

 

 

https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221224_094638_vieb_BOBOT_(003).pdf 

 

Príloha č. 4 

 

Zverejnená ako samostatný dokument: 

 

https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221220_111027__c._1_2022_final.pdf 

 

Príloha č. 5 

 

Zverejnený ako samostatný dokument: 

 

 

https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221220_110721_a_roky_2023-2025.pdf 

 

https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221220_110840_-_skolstvo_final.pdf
https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221224_094449_sednych_obciach_.pdf
https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221224_094638_vieb_BOBOT_(003).pdf
https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221220_111027__c._1_2022_final.pdf
https://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20221220_110721_a_roky_2023-2025.pdf

