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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  

 p. Peter Minárik  Ospravedlnený 

 p. Ján Mokráň  

 p. Dana Zápotočná  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filínová   

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenie 
3. Záverečný účet obce za rok 2010 
4. VZN č.3/2011 o školských zariadeniach 
5. Informácie o predpokladaných nákladov na opravu Kultúrneho domu a Obecného 

úradu. 
6. Došlá pošta 
7. Rôzne 
8. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Ľ. Tunega, ktorý konštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 
poslancov OZ a ostatných občanov obce. Prítomných oboznámil s programom rokovania. 
Poslanec Ing. Boris Michalička navrhol doplniť nasledovné body programu: 
Bod č.6 - schválenie zmeny platu starostu (novelizácia zákona č.253/1994 Z. z o právnom 
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest) 
Bod č.7 - správa predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu 
Bod č.8 - schválenie výsledku výberu audítora na vykonanie účtovného auditu 
 
Overovatelia zápisnice: 
- Ing. Juraj Jánošík 
- p. Jozef Marušek  

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice 
s doplnenými bodmi programu bod č.6, č.7 a č.8 (viď 
predošlý text) 
Za program rokovania hlasovali: 6 poslanci 

 

2. Kontrola uznesenia 

Kontrolu uznesení z minulého obecného zastupiteľstva po bodoch prešla hlavná kontrolórka 
Ing. Veronika Filinová 
 
Kontrola uznesenia 27.5.2011 
 
uznesenie č.45/2011 OZ 6.5.2011 – uznesenie splnené – zakúpenie stoličky pre pani 
ekonómku Lobotkovú D. 
 
uznesenie č.47/2011 – uznesenie splnené – vybudovanie plochy na otáčanie vozidiel – 
majitelia pozemkov, do ktorých bude zasahovať plocha na otáčanie vozidiel s vyhotovením 
plochy súhlasia 
 
uznesenie č.48/2011 – uznesenie splnené – zamietnutie žiadosti na zateplenie budov –
vyjadrenie EURO activity s.r.o – predmetom rokovania dnešného OZ 
 
uznesenie č.49/2011 – uznesenie sa plní – realizácia stavebných prác na opravu KD a OU – 
predmetom dnešného rokovania OZ 
 
uznesenie č.50/201 – uznesenie splnené – konanie Zumba maratónu 
 
uznesenie č.51/2011 – uznesenie splnené – zakúpenie zásahových hadíc pre DHZ – na 
základe uskutočneného prieskume trhu boli hadice objednané 
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uznesenie č.52/2011 – uznesenie splnené – preplatenie dovolenky Mgr. J. Motúzovej 
(učiteľka ZŠ) menovanej bude preplatená polovica alikvotnej čiastky dovolenky 
 
uznesenie č.53/2011 – uznesenie nesplnené – výber učiteľky MŠ    
 
uznesenie č.54/2011 – uznesenie sa plní a naďalej trvá – zhotovenie sochy sv. Mikuláša 
 
 
Kontrola uznesenia – mimoriadne OZ 1.6.2011 
 
uznesenie č.56/2011 – uznesenie splnené – zmena miesta konania Zumba maratónu 
 
uznesenie č.57/2011 – uznesenie splnené – príspevok 50 € na konanie Zumba maratónu 
 
uznesenie č.58/2011 – uznesenie splnené – zverejnenie výberového konania na miesto 
učiteľky MŠ a zverejnenie výberového konania na asfaltovanie a opravu výtlkov ciest 
a zhotovenie plochy na otáčanie vozidiel. 
 
Výberové konanie na audítora účtovníctva pre vykonania auditu za rok 2010 – výberové 
konanie sa konalo dňa 8.6.2011 o 17.30 hodine (audítor bol vybraný Ing. Eva Ďuržová). 
 
uznesenie č.59/2011 – uznesenie splnené – starosta obce jedná s odborne spôsobilými 
osobami z dôvodu uzatvárania nových zmlúv na dodávku el. energie a plynu. 
 
uznesenie č.60/2011 – uznesenie splnené – zmena výšky poplatku za prenájom obecnej 
garáže PZ Vyšovec na 16,60 € ročne 
 
uznesenie č.61/2011 – uznesenie splnené – uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s TJ Tatran 
Bobot – zmluva bola uzatvorená a podpísaná 
 

3. Záverečný účet obce za rok 2010 

Hlavná kontrolórka Ing. V. Filinová prečítala stanovisko v zmysle §18 f, odsek 1, písm. c, 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov k návrhu 
záverečného účtu obce Bobot za rok 2010 (Príloha č.1). Hlavná kontrolórka v stanovisku 
podotkla na nedostatky, ktoré vznikli v účtovníctve v roku 2010, ktoré boli spôsobené 
nesprávnym účtovaním predošlej účtovníčky a preto navrhuje vykonanie inventarizácie účtov, 
aby sa očistili účty od nesprávne zaúčtovaných účtovných prípadov a zobrazovali realitu. 
Navrhla starostovi obce a poslancom, aby sa vypracoval programový rozpočet obce (na tri 
roky) a aby sa počas roka menil rozpočet podľa potrieb obce. 
Ing. B. Michalička pripomienkoval stanovisko hl. kontrolórky, že o veciach ktoré sú uvedené 
v správe Obecné zastupiteľstvo nebolo informované a nezrovnalosti v účtovníctve siahajú až 
do roku 2007. Ing. V. Filinová konštatovala, že k pochybeniu určite nedošlo vedome ale pri 
prechode účtovania z jednoduchého účtovníctva do podvojného na ktoré obce prešli v roku 
2007 a tým vznikli tieto nezrovnalosti. 
Starosta obce Ľ. Tunega poznamenal, že v dočasnej dobe sa vykoná účtovný audit za rok 
2010 a na základe výsledku auditu budeme riešiť nedostatky v účtovníctve.  
Po diskusii poslanci OZ odhlasovali záverečný účet obce s pripomienkami hlavnej 
kontrolórky. 
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U z n e s e n i e  č .  6 3 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Záverečný účet obce Bobot za rok 2010 s výhradami 
hlavnej kontrolórky Ing. V. Filínovej (záverečný účet obce 
za rok 2010 a stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému 
účtu – príloha č.1) 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

4. VZN č.3/2011 o školských zariadeniach 

Starosta obce Ľ. Tunega podľa zákona 369/1990 Z. z predložil Obecnému zastupiteľstvu 
návrh VZN o školských zariadeniach a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských 
zariadení. Ing. B. Michalička navrhol aby sa VZN č.3/2011 rozdelilo do dvoch VZN a to 
nasledovne: VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný 
kalendárny rok na úseku školstva a VZN č.4/2011 o zápise dieťaťa na plnenie školskej 
dochádzky a výške príspevkov v školských zariadeniach. Uviedol, že dôvodom rozhodnutia je 
prehľadnosť z hľadiska obsahu VZN, pričom VZN č.3/2011 bude obsahovať finančné 
záležitosti medzi školskými zariadeniami a zriaďovateľom, t.j. obcou. V druhom VZN 
č.4/2011 by následne boli údaje zaujímavé predovšetkým pre občanov a návštevníkov 
školských zariadeniach, kde sa pojednáva o poplatkoch, ktoré musia hradiť naši občania 
v zmieňovaných školských zariadeniach. Starosta obce sa vyjadril, že nevidí v tom význam 
vytvárať dve VZN. 
Ing. P. Koreň poznamenal,  dve VZN sú určite prehľadnejšie aj z pozície rodičov. 
OZ súhlasilo s vyhotovením dvoch Všeobecných záväzných nariadení. 
 

U z n e s e n i e  č . 6 4 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Rozdeliť VZN č.3/2011 o školských zariadeniach na: 
VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva  
VZN č.4/2011 o zápise dieťaťa na plnenie školskej 
dochádzky a výške príspevkov v školských zariadeniach. 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci (D. Zápotočná, Ing. 
B.Michalička, Ing. J. Jánošík, J. Marušek) 
Proti: 2 poslanci (L. Hloža, J.Mokráň) 

 

4.a. VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

príslušný kalendárny rok na úseku školstva 

V súvislosti so schvaľovaním VZN č.3/2011 hlavná kontrolórka Ing. V. Filinová spracovala 
správu o prideľovaní výnosu dane z príjmu FO poukázaný územnej samospráve a o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy školských zariadení podľa normatívov (príloha č.2). 
Hlavná kontrolórka vysvetlila akým spôsobom sa financujú školské zariadenia. Ing. B. 
Michalička predložil spripomienkované VZN č.3/2011, kde vypustil hlavne texty ktoré 
vyplývajú zo zákona. Hlavná kontrolórka podotkla, že nie každý rodič vie aké má výhody 
a čo mu vyplýva zo zákona a preto to v návrhu VZN č.3/2011 bolo aj uvedené. 
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OZ nemalo námietky k zapracovaným pripomienkam poslanca Ing. B. Michalička a VZN 
č.3/2011 schválilo. 

 
U z n e s e n i e  č . 6 5 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva so 
zapracovanými pripomienkami poslanca Ing. B. 
Michaličku (príloha č. 3). 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  

 

4.b. VZN č.4/2011 o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky a 

výške príspevkov v školských zariadeniach 

- Ing. B. Michalička predložil nový návrh VZN č. 4/2011 o zápise dieťaťa a na plnenie 
školskej dochádzky a výšky príspevkov v školských zariadeniach s nasledovnými zmenami  

- § 2 – zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a z navrhovaných 10 € 
(pôvodných 3,5 €) na 6 € 

- § 3 – zmena čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou školského klubu – 
príspevok na dieťa z navrhovaných 10 € (pôvodných 3,5 €) na 6 € 

- § 4 ods. 3 písm. e) – zmena režijných nákladov dospelých stravníkov z navrhovaných 1,07 
€ na 1,37 €, pričom návrh OU bol 1,57 € 

- doplnený nový odsek č.5 – zriaďovateľ poskytuje zľavu pre občanov poberajúcich 
starobný alebo plný invalidný dôchodok vo výške 0,30 € 

 
Poslanci OZ s navrhovanými zmenami súhlasili a VZN č.4/2011 následne schválili. 
 

U z n e s e n i e  č . 6 6 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
VZN č.4/2011 o zápise dieťaťa na plnenie školskej 
dochádzky a výške príspevku v školských zariadeniach so 
zapracovanými zmenami – viď predošlý text (VZN 
č.4/2011 tvorí prílohu č.4) 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

5. Predpokladané náklady na opravu KD a OU 

Starosta obce Ľ. Tunega informoval o predbežných nákladoch na opravu Kultúrneho domu 
a Obecného úradu. Predbežné náklady zistené prieskumom trhu: 
Kanalizácia KD: cca 990 € 
Rekonštrukcia záchodov vrátane sanity + dvere + pisoáre : cca 4000 € 
Výmena okien a dverí Kultúrneho domu a Obecného úradu: cca 21000 € 
Z nasledovného vyplýva predpokladaná celková suma: cca 25 990 € 
Poslanci OZ (L. Hloža a J. Mokráň) konštatovali, že oprava toaliet a kanalizácie KD sú 
prvoradé. J. Marušek poznamenal, že sa môže vymeniť len časť okien, prípadne vymeniť 
ventily na radiátoroch, aby sa ušetrili náklady na vykurovaní. 
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Na základe zistených predložených nákladov cca 25990 € sa OZ rozhodlo zrealizovať opravu 
WC,  kanalizácie KD a výmenu okien KD a OU, pričom sa následne bude robiť k predmetnej 
veci príslušné výberové konanie. 
 

U z n e s e n i e  č . 6 7 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Realizáciu opravu toaliet a kanalizáciu KD a výmenu 
okien kultúrneho domu a obecného úradu za 
predpokladaných nákladov cca 25990 € 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

6. Schválenie zmeny platu starostu obce 

V zmysle zákona NR SR č.253/1994 Z.Z o právnom postavení a platových pomerov starostov 
obcí a primátorov miest účinnom od 1.6.2011 prišlo k zmene platu starostu obce. Podľa § 3 
zákona plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona, ktorý sa od 
1.6.2011 znížil z 1,83 násobku na 1,65 násobok. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat 
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 
Ing. B. Michalička vyčíslil občanom pre kompletnú informáciu sumy v ktorých je možné sa 
pohybovať pri schvaľovaní mzdy starostu: 
Minimálna mzda starostu v našej obci po novele: 

1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy:  1 269 € 
Doterajší plat starostu pred novelou: 

1,83 násobok priemernej mesačnej mzdy:  1 408 € 
Maximálna možná mzda starostu v našej obci po novele: 

Minimálna suma + 70 %:    2 158 € 
Poslanec L. Hloža a J. Mokráň navrhli starostovi obce zvýšiť plat do výšky súčasného platu.  
Mgr. R.Žák sa zapojil do diskusie a konštatoval, že v rámci šetrenia by bolo vhodné plat 
starostu ponechať podľa novelizácie zákona č.253/2011 Z. z. na spodnej hranici. 
Poslanci OZ sa stotožnili s návrhom p. L. Hložu a p. J. Mokráňa a odhlasovali starostovi obce 
Ľ. Tunegovi plat podľa §4 ods. 2 zákona – plat starostu zvýšiť o 11%, čím dosiahne pôvodnú 
výšku(1408€). 
 

U z n e s e n i e  č . 6 8 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Plat starostu v zmysle zákona + zvýšenie o 11% do výšky 
pôvodného platu 1408 €. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

7. Správa predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu 

Predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu v Bobote Ing. B.Michalička prečítal 
informáciu z jej zasadnutia: 
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu v Bobote konštatuje, že preverila majetkové priznanie 
a potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb starostu obce 
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pána Ľubomíra Tunegu. Všetky uvedené doklady boli predložené v potrebnom rozsahu 
a dodané v príslušnej lehote v súlade so zákonom 357/2004 Z.z. Doručené majetkové 
priznanie hlavnej kontrolórky obce pani Ing. Veroniky Filinovej komisia postupuje starostovi 
obce, nakoľko on je oprávnenou osobou deklarovania majetkových pomerov podľa zákona 
552/2003 Z.z. 
 

U z n e s e n i e  č . 6 9 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote berie na vedomie: 
Správu komisie pre ochranu verejného záujmu predloženú 
predsedom Ing. B. Michaličkom  
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

8. Schválenie výsledku výberového konania – účtovný audit 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že výberové konanie na výber audítora sa konalo dňa 
8.6.2011 a bola vybraná Ing. Eva Ďuržová (cena za spracovanie auditu 300 €). Ing. B. 
Michalička požiadal starostu obce a poslancov, aby sa prihliadalo na skutočnosť výsledkov 
výberovej komisie pre audit, t.j., že zmluva bude uzatvorená s prvým uchádzačom (Ing. Eva 
Ďuržová) iba v tom prípade, ak bude zmluvne dodržaná ponúkaná cena 300 € a rozsah prác 
podľa zákona a zároveň podľa druhého uchádzača. V prípade, že by tomu tak nebolo, bude 
vybraný pre audit druhý uchádzač z výberového konania. OZ s výsledkom výberovej komisie 
súhlasilo a konštatovali, že audit bude vykonaný v súlade zo zákonom a v určitom rozsahu 
prác, ktoré budú uvedené v zmluve o dielo. 
 

U z n e s e n i e  č . 7 0 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Výsledky výberového konania na audítora účtovníctva 
audítor je vybraný s najnižšou sumou a audit bude 
vykonaný v zmysle zákona a v rozsahu prác uchádzača 
č.2, inak bude vybraný na vykonanie auditu uchádzač 
druhý v poradí. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

9. Došlá pošta 

(1) Žiadosť Ing. M. Tunegu – dňa 22.6.2011 bola v došlej pošte obce zaevidovaná 
žiadosť Ing. M. Tunegu o riešenie problému s poškodzovaním plynovej prípojky na dome 
č.180 zo strany rodiny Kobydovej. Starosta obce konštatoval, že žiadosť prešetrí Komisia 
stavebná a verejného poriadku a na základe prešetrenej situácie vyhotoví zápis o obhliadke. 
 

(2) Výpoveď zmluvy o opatrovateľskej službe – starosta obce informoval poslancov 
OZ, že Mgr. F. Mojto ku dňu 30.6.2011 podal výpoveď zmluvy o opatrovateľskej službe. OZ 
výpoveď zmluvy akceptovalo. 
 

(3) Hlásenie o škode – p. L. Pieružek podal na obecný úrad hlásenie o škode, ktorú utrpel 
dňa 3.6.2011 pri silnom lejaku z potoka pretekajúceho pri jeho pozemku. Bola mu spôsobená 
škoda zaliatím poľnohospodárskych plodín a škodu odhaduje na 25 €. Ing. P. Koreň 
poznamenal, že v prípade ak bol vyhlásený 3.stupeň povodňovej aktivity škodu by mal 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 9 - 

uhradiť štát. Poslanci OZ sa po rozprave zhodli na tom, že by obec mohla p. L. Prieružkovi na 
vzniknutú škodu prispieť sumou 25 € čo aj odhlasovali. 
 

U z n e s e n i e  č . 7 1 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Prispieť čiastkou 25 € pánovi L. Pieružkovi . 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
(4) Žiadosť MŠ – riaditeľka MŠ D. Ďuriačová predložila žiadosť o finančný príspevok na 

zaplatenie FA za interaktívnu tabulu pre deti MŠ. Cena zvyšku ceny interaktívnej tabule je 
1000 €, poslanci OZ súhlasili s vyčlenením finančného príspevku z rozpočtu obce. 
 

U z n e s e n i e  č . 7 2 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Vyčlenenie 1000 € z rozpočtu obce na zaplatenie FA za 
interaktívnu tabuľu. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
(5) EUROactivity s.r.o – starosta obce požiadal agentúru EUROactivity s. r. o o 

vyjadrenie k pochybeniu pri podaní žiadosti „Zateplenie obecných budov“. Agentúra uznala 
svoje pochybenie a ponúkla nasledovné možnosti: vráti finančné prostriedky zaplatené za 
vypracovanie projektu (1000 €) alebo ich nevráti a vypracuje projekt v najbližšej výzve 
zdarma. 
 

U z n e s e n i e  č . 7 3 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote neschvaľuje: 
Vrátenie finančných prostriedkov v hodnote 1000 € 
Za uznesenie hlasovali: 1 poslanec (J. Mokráň) 
Proti : 4 poslanci ( D. Zápotočná, Ing. B. Michalička,  Ing 
J. Jánošík, J. Marušek ) 
Zdržal sa : 1 poslanec (L. Hloža ) 

 
 U z n e s e n i e  č . 7 4 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Ponechať peniaze agentúre EUROactivity s.r.o 
a v najbližšej výzve nám projekt vypracuje zdarma. 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci ( D. Zápotočná, Ing. B. 
Michalička,  Ing J. Jánošík,  L.Hloža) 
Proti :  1 poslanec (J. Mokráň) 

 
(6) Žiadosť o zriadenie samostatnej jedálne – riaditeľstvo MŠ Bobot v zastúpení 

riaditeľky MŠ D. Ďuriačovej žiada OZ o vyriešenie resp. zriadenie samostatnej jedálne, ktorá 
by bola určená na účel stravovania. Súčasná jedáleň je súčasťou triedy, kde má vyčlenený 
nevyhnutný priestor, v ktorom sa stravujú okrem detí MŠ aj detí ZŠ. Vzhľadom na zvyšujúci 
sa počet detí v MŠ a stiesnené podmienky triedy je potrebné tento stav vyriešiť hlavne 
z dôvodu rušenia edukačných aktivít detí v tejto triede. K tejto žiadosti sa vyjadrila p. M. 
Bartošová (vedúca ŠJ) v tom zmysle, že tento problém bol riešený už v roku 2008, kde bol 
prizvaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vydal záporné stanovisko k tomu 
aby sa strava prevážala. Pani M. Bartošová upozornila aj na skutočnosti, že predná časť 
budovy s. č 63 je na liste vlastníctva obce Bobot evidovaná ako Školská jedáleň a nie 
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Materská škola (MŠ je evidovaná pod číslom 321 – čiže pristavená časť budovy), takže 
problém nie je školská jedáleň ale trieda MŠ. Starosta obce konštatoval, že si priestory 
školskej jedálne a ostatné priestory MŠ pôjde pozrieť a určite sa nájde nejaké vhodné riešenie. 

10. Rôzne 

(1) Dňa 14.6.2011 bolo vyhlásené výberové konanie na výber dodávateľa na zhotovenie 
a opravu výtlkov asfaltových ciest a chodníkov, zhotovenie asfaltovej plochy na otáčanie 
vozidiel a zhotovenie a osadenie 4 ks zábran v časti Argentína. Starosta obce vyzval 
poslancov OZ aby určili výberovú komisiu na výber zhotoviteľa nasledovných prác. Poslanci 
navrhli výberovú komisiu v zložení: p. L. Hloža, p. J. Mokráň,  p. J. Marušek a p. F. Kyselica. 
Starosta obce informoval poslancov, že všetci majitelia pozemkov, do ktorých by mala plocha 
na otáčanie vozidiel zasahovať s vybudovaním tejto plochy súhlasia. 
 

U z n e s e n i e  č . 7 5 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Výberovú komisiu na výber zhotoviteľa na opravu výtlkov 
miestnych komunikácií, zhotovenie asfaltovej plochy na 
otáčanie vozidiel a zhotovenie a osadenie 4 zábran 
Členovia výberovej komisie: p. L. Hloža, p. J. Mokráň,  p. 
J. Marušek a p. F. Kyselica 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
(2) Na základe obhliadky obce stavebnou komisiou starosta obce navrhol zakúpiť a osadiť 

zrkadlo na ulici pri p. E. Krškovi súp. č. 228 z dôvodu, že výjazd na ulicu je neprehľadný. 
V súvislosti s bezpečnosťou obce Ing. P. Koreň konštatoval, že aj prechod pre chodcov pred 
budovou MŠ nie je bezpečný a mal by sa osloviť dopravný inšpektorát, prípadne osadiť 
dopravné značky zo zníženou rýchlosťou. Poslanec J. Marušek sa vyjadril, či by nebolo dobré 
vybudovať cestný retardér (spomalovač) na hlavnej komunikácií. Pani M. Čerňanská 
poznamenala, že aj v časti Bobotská Lehota pri mlyne Ing. J. Gálika je zlý výjazd na hlavnú 
cestu (vo výhľade brania stromy a kroviny majiteľa pozemku). 
 

 U z n e s e n i e  č . 7 6 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Zakúpenie a osadenie dopravného zrkadla pri p. E. 
Krškovi s. č 228. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
(3) Hlavná kontrolórka Ing. V. Filinová prečítala starostovi obce a poslancom OZ návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bobot na II. polrok 2011, ktorý bol 
vyvesený na obecnej tabuli dňa 8.6.2011 po dobu 15 dní. Na základe návrhu poslanca Ing. B. 
Michaličku do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórka doplnila ešte bod č.11 –
vykonanie inventarizácie účtov. Poslanci si návrh vypočuli a následne schválili. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 
2011 (príloha č. 5). 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
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(4) Ľ. Tunega, starosta obce informoval poslancov OZ s výsledkom obhliadky 

poškodeného majetku pani E. Rýgerovej, ktorá bola vykonaná dňa 15.6.2011. OZ zápis 
o obhliadke zobralo na vedomie. 
 

(5) Pripomienka poslanca p J. Mokráňa – v potoku sú značne poškodené brehy potoka – 
vymleté kamene, navrhuje osloviť povodie Váhu, pretože ak prídu prívalové dažde budeme 
mať veľké problémy. Starosta obce sa vyjadril, že už konzultoval čistenie potokov s povodím 
Váhu a dostal prísľub na vyčistenie potokov: potok tečúci popri ihrisku, potok tečúci za p. 
A.Fialom a časť hlavného potoka Machnáč. 
 

(6) Žiadosť p. M. Čerňanskej – v našej obci DHZ zakladá ženské mužstvo. Ženy majú 
záujem cvičiť a zúčastňovať sa súťaží len majú problém s dopravou na súťaže. Oslovila 
starostu a poslancov OZ, či by nenašli nejaké riešenie s dopravou, prípadne zakúpiť prepravné 
auto ktoré by slúžilo aj na iné účely a nielen pre hasičov. 
 
 

 
 
Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta poďakoval za účasť a 

rokovanie OZ ukončil. 
 

Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Janošík   

 p. Jozef Marušek  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

 

 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2010 
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Záverečný účet obce za rok  2010 obsahuje : 

 
1. Rozpočet obce na rok 2010 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 
 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 
 

4. Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2010 
 

5. Prehľad  o stave a vývoji dlhu 
 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 
 

7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

8. Prehľad o poskytnutých zárukách 
 

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
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Rozpočet obce na rok  2010 

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. 
 
Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
 
Na rok 2010 bol  zostavený vyrovnaný rozpočet . 
Celkové príjmy :    268 740 € 
Celkové výdavky : 268 740 €  
     
Hospodárenie obce sa riadilo podľa  schváleného rozpočtu na rok 2010. 
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2009,  Uznesením  č. 
65/2009. 
 
 
 
Rozdelenie rozpočtu: 
 
    Bežný rozpočet 
 
bežné príjmy           268 740 
bežné výdavky       268 740 
 
Kapitálový rozpočet 
 
kapitálové príjmy     39 832,70    /realizácia viacúčelového ihriska/ 
kapitálové výdavky  56 432,70 
 
Finančné operácie 
 
 príjmy                      12 220    /prostriedky z predchádzajúcich rokov/ 
                                  16 600   / z rezervného fondu obce/ 
 výdaje                                0 
 
 
 
 
Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 
 
Celkové rozpočtové príjmy          skutočnosť             % plnenia 
 
268 740                                        296 610,86              110 
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Daňové príjmy 
 
Výnos dane poukázaný územnej samospráve bol rozpočtovaný vo výške 180 000 € a k 
 31.12.2010  boli na účet poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 149 235,12 €,  čo 
predstavuje plnenie na  83  %. 
 
Daň z pozemkov a zo stavieb bola rozpočtovaná vo výške 24 000 € a skutočne prijaté miestne 
dane od daňových poplatníkov boli  vo výške  50 631,89  €, čo  predstavuje  plnenie  na  211 
% .  Táto skutočnosť   bola   spôsobená   doplatkami   daní   od  daňových poplatníkov za 
predchádzajúce obdobia. 
 
Daň za psa, rozpočtovaná vo výške 1 350 € bola zaplatená vo výške  801,50 €, čo je plnenie 
na 59 %. 
 
Poplatok  za  komunálny  odpad  a drobný  stavebný  odpad  bol rozpočtovaný vo výške 
12 350 € a zaplatený vo výške 22 115,93 €, 
čo predstavuje plnenie na 179 % a je spôsobené taktiež doplatkami poplatníkov za minulé 
obdobia. 
 
Položkovitý prehľad plnenia ostatných príjmov:  
 
 
 
Druh príjmu               rozpočtované     skutočnosť    % plnenia 
 
prenájom priestorov       1 000                  1 698,52            170 
 
overovanie listín 
a podpisov                         600                      231,22             39 
 
poplatok za DS a 
hrobové miesta                  100                      800,60           801 
 
dotácie pre ZŠ a MŠ     44 300                 46 296,52           105 
 
príspevky rodičov 
MŠ a ŠKD                         900                   1 375,50            153 
 
hlásenie rozhlasom            700                      969,43            138 
 
bankové úroky                     40                        67,28            168 
 
za výherné automaty      1 400                    2 987                 213 
 
ostatné dotácie                2 000                  13 535,99           677 
 
nerozpočtované príjmy           0                   5 864,36 
/ vratka za plyn, členské  
 poplatky v knižnici, stavebné 
a kolaudačné povolenia,...../ 
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      V roku 2010 prijala Obec Bobot tieto dotácie: 
 
 
Poskytovateľ:                 Účel dotácie:                     Výška dotácie: 
_____________________________________________________ 
 
Krajský školský              prostriedky pre žiakov 
úrad Trenčín                   ZŠ a predškolákov MŠ         46 296,52   € 
 
Ministerstvo                    na bežné výdavky 
financií SR                      z titulu výpadku DzPFO       10 613,00  € 
 
Ministerstvo                    na výdavky spojené 
vnútra SR                        s hlásením a evidenciou 
                                        pobytu občanov                         249,48   € 
 
Krajský úrad životného      starostlivosť o ŽP                    
prostredia v Trenčíne                                                          86,40   € 
 
Krajský úrad v TN 
pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie      údržba komunikácií               38,67   € 
 
Krajský stavebný úrad        stavebný poriadok a 
v Trenčíne                           územné plánovanie               680,40   € 
 
Úrad práce, sociálnych      dotácia na stravu a   
vecí a rodiny Trenčín         školské potreby pre deti 
                                           v hmotnej núdzi                     417,10   € 
 
Ministerstvo vnútra SR      financovanie volieb            1 260,34   € 
 
Recyklačný fond             na odpadové hospodárstvo       169,00   € 
 
Úrad vlády SR                dotácia na vybudovanie  
                                        viacúčelového ihriska          39 832,70    €  
SPOLU         99 643,61    € 
 
 
 
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 
 
     Celkové rozpočtované výdavky             skutočnosť         % plnenia 
 
     268 740                                                  241 210,71         90 
 
 
 
 
 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 17 - 

    
 
 Položkovitý prehľad plnenia vybraných druhov výdavkov: 
 
       
     Druh výdavku               rozpočtované     skutočnosť    % plnenia    
 
     mzdy zamestnancov 
     + odvody                        166 040               154 302,51         93 
 
     cestovné náhrady                1 200                  1 159,85          97 
 
     elektrická energia,            28 051                34 587,64         123 
     plyn a voda 
 
     výdavky na telefóny                               
     a internet                             2 570                  2 555,56         100 
 
     opravy a údržba                  4 000                  3 466,54           87 
 
     výdavky na školenia              600                     614              102 
 
     odvoz a zneškodnenie 
     komunálneho odpadu       14 730                  9 959,29           68 
 
     údržba a oprava 
     verejného osvetlenia          5 300                  1 211,22           23 
 
     členské príspevky              3 200                   2 368,68          74 
 
 
Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch      
a v pokladni k 31.12.2010 
 
Dexia banka Slovensko, a.s. 
  
bežný účet                                35 877,55  € 
              -   školský účet                                    24,16  € 
 
         Všeobecná úverová banka, a.s. 
 
bežný účet                                  7 087,19  € 
              -   účet sociálneho fondu                4 519,17  € 
              -   účet školskej jedálne                     921,42  € 
 
         Peňažná hotovosť v pokladni                      0      € 
                                                      –––––––––––––––––––––- 
         Celkové finančné prostriedky            48 429,49  €       
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  Prehľad o stave a vývoji dlhu 
        
 
Obec  nespláca  žiaden  úver a  neeviduje ani iné podobné dlhodobé záväzky.  
 
Výšku záväzkov k  31.12.2010 predstavujú posledné  nevyplatené  mzdy  zamestnancom ,  
odvody , dodávateľské  faktúry  a  ostatné krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti.  
 
Pohľadávky, ktoré obec eviduje k 31.12.2010 tvoria z väčšej časti nezaplatené miestne dane 
a poplatky daňových poplatníkov, z čoho najväčší nedoplatok má firma LUDOPRINT a.s. 
 
 
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 
 
 
AKTÍVA CELKOM:                               289 325  € 
 
 
Dlhodobý hmotný majetok                      105 712  € 
v tom: 021 - stavby                                    22 228  € 
           022 - samostatné hnuteľné veci      83 484  € 
 
Dlhodobý finančný majetok                    102 968  € 
v tom: 069 – ostatný dlhodobý FM         102 968  € 
 
Zásoby                                                              88  € 
v tom: 112 – materiál                                       88  € 
 
Krátkodobé pohľadávky                            17 622  € 
v tom: 318 – Nedaňové pohľadávky          11 066  € 
           319 – Daňové pohľadávky                6 556  € 
 
Finančné účty                                             62 215  € 
v tom: 213 – Ceniny                                          30  € 
           221 – Bankové účty                         62 185  € 
 
Časové rozlíšenie                                             720  € 
v tom: 381 – Náklady budúcich období           720  € 
 
  
PASÍVA CELKOM:                                         289 325  € 
 
 
    Vlastné imanie                                                   149 549  € 
    v tom: 428 – HV za minulé roky                       137 219  € 
               HV za účtovné obdobie 2010                   12 330  € 
 
    Záväzky                                                             136 729  € 
    v tom: 323 – Krátkodobé zákonné rezervy         10 211  € 
               472 – Záväzky zo sociálneho fondu           1 026  € 
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               321 – Dodávatelia                                       5 385  € 
               379 – Iné záväzky                                     77 477  € 
               331 – Zamestnanci                                    11 857  € 
               336 – Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP        16 548  € 
               342 – Ostatné priame dane                          4 655  € 
               345 – Ostatné dane a poplatky                     9 570  € 
 
     Časové rozlíšenie                                                   3 047  € 
     v tom: 384 – Výnosy budúcich období                  3 047  € 
 
 
 
 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 
Obec  nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 
  
  
 
 Prehľad o poskytnutých zárukách 
 
Obec v roku 2010 neposkytla žiadne záruky. 
 
 
 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
 
 
 
 
V Bobote, dňa  7.6.2011 
 
 
Vypracovala:   Lobotková Dáša 
 
                                                                                   ............................................... 
                                                                                           Tunega Ľubomír 
                                                                                              starosta obce 
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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVERE ČNÉMU 
 ÚČTU OBCE ZA ROK 2010 

 
 

V zmysle § 18 f, odsek 1, písm. c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v 
znení neskorších predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 
Bobot za rok 2010. 
 

Návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 2010 bol spracovaný podľa ustanovení § 
16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh 
záverečného účtu obce Bobot obsahuje všetky údaje v zmysle § 16 citovaného zákona okrem 
písm. g citovaného zákona - hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho 
územného celku, nakoľko obec Bobot nemala vypracované žiadne programy obce, čím 
porušila § 4, ods. 5 citovaného zákona.  

 
Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom schváleným uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 65/2009 zo dňa 11.12.2009 v sume 268 740 € ako vyrovnaný, ktorý 
obsahoval len bežné príjmy a bežné výdavky. Nebol členený v súlade s § 10, ods. 3 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko neboli plánované 
žiadne kapitálové výdavky. Obci sa však v roku 2010 podarilo získať dotáciu od Úradu vlády 
SR na výstavbu viacúčelového ihriska. V súvislosti s financovaním tejto výstavby obec 
použila prostriedky z predchádzajúcich období vo výške 12 220 € a prostriedky z rezervného 
fondu vo výške 16 600 €, ktoré však neboli zapracované v schválenom rozpočte, čiže neboli 
schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bobot podobne ako kapitálový rozpočet. Schválený 
rozpočet nespĺňa § 10, ods. 3 a ods. 4 citovaného zákona, ale v účtovníctve sú príjmy a 
výdavky členené v súlade s § 10, ods. 3 citovaného zákona a triedené podľa rozpočtovej 
klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-
421, MF/009212/2008-421, MF/021218/2010, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podoba tabuľkového rozpočtu bola zvolená 
a vytvorená vtedajšou zástupkyňou starostu obce zámerne pre jeho prehľadnosť 
a jednoduchosť. Avšak rozpočet by mal byť vypracovaný v súlade s § 10 citovaného zákona.  
 

Pred vypracovaním návrhu záverečného účtu obec v zmysle §16, ods. 3 zákona č. 
583/2004 Z. z. zabezpečila overenie účtovnej závierky za rok 2010 audítorom, resp. výberová 
komisia pre výber audítora schválila dňa 1.6.2011 výber audítora, avšak do vypracovania 
návrhu záverečného účtu obce k samotnému overeniu účtovnej závierky nedošlo. Predpokladá 
sa, že audit prebehne v priebehu septembra 2011. K 31.12.2010 bola vykonaná inventarizácia 
majetku a záväzkov v zmysle § 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.  

 
Príjmy celkom 

 
V roku 2010 obec celkové príjmy predstavovali vo výške 365 263,56 € z plánovaných 

337 392,70 €, z toho príjmy bežného rozpočtu vo výške 296 610,86 €, príjmy kapitálového 
rozpočtu v sume 39 832,70 € získané od Úradu vlády SR na výstavbu viacúčelového ihriska a 
finančné príjmové operácie vo výške 16 600 € z rezervného fondu. Prevod prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov predstavuje sumu 12 220 €. Najväčším príjmom roku 2010 bol 
výnos dane poukázaný územnej samospráve vo výške 149 235,12 €. Celkový rozpočet bol 
splnený na 108 %, pričom plnenie bežného rozpočtu predstavovalo 110 %. Obec v roku 2010 
prijala dotácie vo výške 99 665,21 €, čiže o 21,60 € viac ako bolo uvedené v záverečnom účte 
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(99 643,61 €). Táto suma predstavuje ročnú dotáciu z REGOP prijatej na skladníka civilnej 
ochrany, ktorá je vyplácaná polročne.  

 
Výdavky celkom 

 
 Celkové výdavky za rok 2010 boli vyčerpané v sume 332 618,70 € z plánovaných 
337 392,70, čím bolo dosiahnuté 99 %-né plnenie. Z celkovej sumy boli výdavky bežného 
rozpočtu vo výške 241 529,71 €, čím boli čerpané na úrovni 89 %. Táto suma sa nezhoduje so 
sumou uvedenou v návrhu záverečného účtu (241 210,71 €), čo bolo spôsobené 
pravdepodobne systémovou chybou, zlou kalkuláciou systému. Prostriedky prevedené 
z minulých období v sume 12 220 € boli použité na úhradu časti výdavkov bežného rozpočtu, 
čím sa výdavky bežného rozpočtu zo sumy 241 529,71€ zvýšili na sumu 253 749,71 €. 
V porovnaní s rozpočtovanými výdavkami výdavky bežného rozpočtu predstavovali 94 %. V 
štruktúre bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku výdavky na mzdové náklady a odvody 
zamestnancov obce, ktoré predstavovali až 94 % z celkových výdavkov bežného rozpočtu. Pri 
rozpočte kapitálových výdavkov v sume 56 432,70 € boli čerpané v sume 78 868,99 €, čím 
bolo dosiahnuté 140 %-né plnenie. 

 
Výsledok hospodárenia 

 
Za rok 2010 dosiahla obec prebytok rozpočtu vo výške 12 330 €, ktoré boli prevedené 

do ďalšieho rozpočtového roku 2011.  
 

Stav finančných prostriedkov ku 31.12.2010 
 
Koncom roka 2010 obec disponovala finančnými prostriedkami v sume 48 429,49 €, 

z čoho sa 42 964,74 € nachádzalo na bežných účtoch v bankách. Na účte Sociálneho fondu 
boli k 31.12.2010 finančné prostriedky vo výške 4 519,17 €, na účte školskej jedálne bolo 
921,42 € a 24,16 € sa nachádzalo na školskom účte. V pokladni bol nulový zostatok. 

 
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 

  
K 31.12.2010 obec mala vyrovnanú bilanciu aktíva a pasív vo výške 289 325 €. 

Najväčšiu položku aktív tvoril dlhodobý hmotný majetok v sume 105 712 €, z čoho obec 
vlastnila ku koncu roka 2010 stavby v sume 22 228 € a samostatné hnuteľné veci vo výške 
83 484 €. S týmto finančným rozčlenením nemôžem súhlasiť. Chyba bola pravdepodobne 
spôsobená zlým zaúčtovaním zaradenia viacúčelového ihriska do majetku na účet 022-
Samostatné hnuteľné veci namiesto na účet 021 – Stavby. Celková obstarávacia cena ihriska 
bola 78 868,99 €. Z daného vyplýva, že obec vlastní stavby v sume 101 096,99 € a samostatné 
hnuteľné veci vo výške 4 615,01€. 
  

Zlým zaúčtovaním vznikla chyba i na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok 
v sume 102 968 €. Avšak sa mi nepodarilo dopátrať, čo je v tejto sume zahrnuté, lebo táto 
suma bola takto zaúčtovaná ešte v roku 2007.  
 
 Obec mala k 31.12.2010 krátkodobé pohľadávky vo výške 17 622 €, z čoho väčšiu 
časť tvorili nedaňové pohľadávky v sume 11 066€ a nižšiu sumu predstavovali daňové 
pohľadávky - 6 556 €. Najväčšiu časť z týchto nezaplatených daní a miestnych poplatkov 
dlhuje obce firma LUDOPRINT, a.s. 
 
 Podľa súvahy mala obec ku koncu roka 2010 na bankových účtoch finančné 
prostriedky vo výške 62 815 €. Táto suma sa nezhoduje s reálnym stavom na bankových 
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účtoch. Je to spôsobené tým, že v súvahe do účtu 221 – Bankové účty vstupuje i účet 261 – 
Peniaze na ceste, a to buď prirátaním alebo odrátaním. Tu by som chcela upozorniť na 
skutočnosť, že zostatok na účte 261 – Peniaze na ceste sa nezhodoval s realitou, čo bolo 
spôsobené nesprávnym účtovaním predchádzajúcej účtovníčky. Nepravdivé zostatky 
podobným spôsobom vznikli i na pasívnych účtoch 331 - Zamestnanci, 336 – Zúčtovanie 
s orgánmi SP a ZP, 342 – Ostatné priame dane, 345 – Ostatné dane a poplatky a 379 – Iné 
záväzky. Tieto účty nezobrazujú reality, čo bolo spôsobené najmä nesprávnym účtovaním 
miezd, na ktoré som už predtým upozorňovala.  
 
 Na záväzkovom účte 321 – Dodávatelia sú zaúčtované posledné nezaplatené faktúry 
vo výške 5 385 €. 

 
Záver 

  
Návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 2010 je spracovaný v súlade s 

ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
s výnimkou § 16, ods. 5, písm. g citovaného zákona, nakoľko záverečný účet obce neobsahuje 
tieto údaje.  
 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2010 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 
obce a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho 
schválením. 
 

Obec v roku 2010 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 12 330 €, ktorý bol 
prevedený do finančných operácií rozpočtového roka 2011. Toto prevedenie však nebolo 
schválené Obecným zastupiteľstvom v Bobote 

 
Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy odporúčam uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu 
obce Bobot za rok 2010 výrokom: 
 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SA SCHVAĽUJE S VÝHRADAMI. 
  

Nakoľko bolo zistené, že stavy na niektorých účtoch nezobrazujú skutočnosť, čím 
obec porušila §7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, je potrebné, aby bola vykonaná 
inventarizácia účtov a aby sa očistili účty od nesprávne zaúčtovaných účtovných prípadov 
a zobrazovali realitu.. 

 
V Bobote dňa 29.6.2011 Ing. Veronika Filinová 
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Príloha č.2 
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Príloha č.3 
 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

3/2011 

o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku 

školstva 

 

30.6.2011 
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Obecné zastupiteľstvo v Bobote podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, §6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §7 zákona NR SR 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov  
 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) 

 

 
 
 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na úseku školstva vyvesené na obecnej tabuli dňa: 16.06.2011 
 
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na úseku školstva zvesené z obecnej tabule dňa: 30.06.2011 
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§ 1  

Spoločné ustanovenia 

(1) Toto VZN obec Bobot vydáva na vykonanie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d) zákona 
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto VZN obec určuje výšku dotácie na prevádzku a 
mzdy na príslušný kalendárny rok za účelom financovania originálnych kompetencií na úseku 
školstva. 

 
(2) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná 

samospráva, je zabezpečenie činnosti základných umeleckých škôl (ZUŠ), materských škôl 
(MŠ), školských klubov detí (ŠKD), školských stredísk záujmovej činnosti (SSZČ), centier 
voľného času (CVČ), zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl (ZŠ) a deti 
materských škôl (MŠ). 

 
(3) Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Bobot je 

financovaná formou normatívneho financovania, vlastných príjmov škôl a zariadení, priamo 
z rozpočtu obce, grantov a z dotácií na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok a iných 
zdrojov. 
 

(4) Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu dotáciu na prevádzku a mzdy 
v mesačných intervaloch do 25. dňa v mesiaci, minimálne vo výške 95% z poukázaného 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona 564/2004 Z.z. 
 

(5) So súhlasom Obecného zastupiteľstva je možné z normatívnych prostriedkov 
a poskytnutých dotácií financovať aj kapitálové výdavky školy a školského zariadenia. 
 

§ 2  

Určenie výšky dotácie 

(1) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy sa určí súčinom 
koeficientu na dieťa materskej školy vo veku do troch rokov alebo dieťa materskej školy vo 
veku od troch rokov podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. a koeficientu 
zverejneného na stránke MF SR pre daný kalendárny rok a počtu detí materskej školy. 
 

(2) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského klubu detí sa určí súčinom 
koeficientu na dieťa školského klubu detí podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. 
z. a koeficientu zverejneného na stránke MF SR pre daný kalendárny rok a počtu detí 
školského klubu detí. 
 

(3) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školskej jedálne sa určí súčinom 
koeficientu na potenciálneho stravníka podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. 
a koeficientu zverejneného na stránke MF SR pre daný kalendárny rok a počtu potenciálnych 
stravníkov. 
 

(4) Konkrétne hodnoty normatívov pre jednotlivé školy a školského zariadenia určuje 
príloha 1 tohto VZN. 
 

§ 3  

Záverečné ustanovenia 
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(1) Všeobecne záväzné nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
príslušný kalendárny rok na úseku školstva bolo prerokované a schválené na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Bobote dňa 30.6.2011 s uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 
1.9.2011. 
 

(2) Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bobote. 
 
 
 
V Bobote 30.6.2011 
 
 

 
 

______________________ 
Ľubomír Tunega v.r. 

starosta obce 
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Príloha č.1 
 
Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke 
(www.finance.gov.sk) pre rok 2011vyplýva: 

- Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2011 za SR v €:  1 228 255 000 
- Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2010 za SR: 8 002 902 

 
Výpočet výšky koeficientu hodnoty 1: 
 
0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR/prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho 
kalendárneho roka za SR 
0,40 x (1 228 255 000/8 002 902) = 0,40 x 153,48 = 61,39 € 
 
Hodnoty koeficientov pre žiakov (dieťa) v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov neboli 
zmenené. 
 
Pre obec Bobot na rok 2011 platí: 
 
Materská škola: 

- 41 detí (nad 3 roky): 41 x 61,39 x 31 = 78 026,69 € 
- Potom na 1 dieťa: 78 026,69 : 41  = 1 903,09 € 
- 1 dieťa (do 3 rokov): 1 x 61,39 x 61  = 3 744,79 € 
- Potom na 1 dieťa: 3 744,79 : 1   = 3 744,79 € 

 
Školský klub detí: 

- 15 žiakov:  15 x 61,39 x 6  = 5 525,10 € 
- Potom na 1 dieťa:  5 525,10 : 15  = 368,34 € 

 
Školská jedáleň: 

- 29 stravníkov   29 x 61,39 x 2  = 3 560,62 € 
- Potom na 1 stravníka: 3 560,62 : 29  = 122,78 € 

 
 

Kategória škôl a školských zariadení 
v obci Bobot 

Výška finančných prostriedkov na 
financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva (na 
mzdy a prevádzku) na žiaka v jednom 

kalendárnom roku v eurách 
Materská škola – dieťa do 3 rokov 3 745 € 
Materská škola – dieťa nad 3 roky 1 903 € 
Školský klub detí 368 € 
Zariadenie školského stravovania 123 € 
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Príloha č.4 
 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

4/2011 

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a výške príspevkov v 

školských zariadeniach 

 

30.6.2011 
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Obecné zastupiteľstvo v Bobote podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, §20 odsek 3 a § 28 odsek 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) 

 

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 
o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov v 
školských zariadeniach vyvesené na obecnej tabuli dňa: 16.06.2011 
 
Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov v 
školských zariadeniach zvesené z obecnej tabule dňa: 30.06.2011 
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§ 4  

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

(1) Zápis dieťaťa sa koná od 15. januára do 15. februára v zmysle § 20 zákona 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

(2) Čas zápisu sa koná v čase od 11.00 hod. do 16.00 hod. 
 

(3) Miesto zápasu je Základná škola Bobot. 
 

§ 5  

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 6 €. 
 

(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v 
hotovosti prevádzkovateľovi MŠ, ktorý poplatky odvedie do pokladne zriaďovateľovi. 
 

§ 6  

Školský klub detí 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 
mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 6 €. 
 

(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v 
hotovosti prevádzkovateľovi ZŠ, ktorý poplatky odvedie do pokladne zriaďovateľovi. 
 

§ 7  

Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň 

(1) Školská jedáleň poskytujú svoje služby (stravovanie) pre deti, žiakov a zamestnancov 
školy a školských zariadení. 
 

(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v 
bode 1 tohto článku a to so súhlasom obce Bobot a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 
 

(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca a dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov nasledovne: 
 

a) Stravníci od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ denné):  1,13 €  
  (desiata: 0,27 €, obed: 0,63 €, olovrant: 0,23 €) 

b) Stravníci od 6 – 11 rokov (žiaci ZŠ obed):   0,96 € 
c) Dospelí (zamestnanci):     1,13 € 
d) Dospelí (cudzí stravníci):     1,13 € 
e) Režijné náklady (dospelí stravníci):   1,37 € 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 33 - 

 
(4) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 

zriaďovateľovi príslušné doklady, zákonný zástupca hradí poplatok: 
 

a) Žiak materskej školy na jedno denné jedlo:  0,36 € 
b) Žiak základnej školy na jedno hlavné jedlo:  0,16 € 

 
(5) Zriaďovateľ poskytuje zľavu pre občanov poberajúcich starobný alebo plný invalidný 

dôchodok vo výške 0,3 €. 
 
(6) Zriaďovateľ prispieva na stravovanie svojim zamestnancom vo výške 0,20 € zo 

sociálneho fondu alebo podľa platnej kolektívnej zmluvy. 
 

(7) Príspevok sa platí vždy mesiac vopred, do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 
poštovou poukážkou na číslo účtu: 35-19832-202/0200 . 
 
 
 
V Bobote 30.6.2011 
 
 

______________________ 
Ľubomír Tunega v.r. 

starosta obce 
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Príloha č.5 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce Bobot na II. polrok 2011 

  
V priebehu II. polroka 2011 navrhujem vykonať nasledovné kontroly: 
 
1. predloženie a spracovanie správy o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011, 
 
2. kontrola príjmovej časti rozpočtu a dodržiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na platné VZN - Kontrola dane z nehnuteľnosti, 
 
3. kontrola vybavovania sťažností a petícií, 
 
4. kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou na Obecnom úrade v 
Bobote, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc vo vybraných 
organizačných zložkách obce v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
 
5. kontrola účtovných dokladov, 
 
6. predloženie návrhu plánu kontrolných činností na obdobie šiestich mesiacov - pre I. 
polrok 2012, 
 
7. kontrola plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Bobote, 
 
8. kontrola uplatňovania a dodržiavania zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (kontrola pokladničných dokladov, výpisov z bankových účtov, 
faktúr a evidencia a účtovanie školskej jedálne), 
 
9. vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce, 
 
10. ďalšie potrebné kontroly vyžiadané Obecným zastupiteľstvom v Bobote. 
 
11.vykonanie inventarizácie účtov 
 
HK pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z. z. o 
finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 
 
Dátum: 07.06.2011 
 
Vypracovala: Ing. Veronika Filinová, hlavná kontrolórka obce 
 
Vyvesené dňa: 8.6.2011 
Zvesené dňa : 29.6.2011 


