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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža   

 Ing. Juraj Jánošík  neskorší príchod 

 p. Jozef Marušek   

 p. Ján Mokráň   

 p. Peter Minárik  

 Ing. Boris Michalička  

 p. Danka Zápotočná ospravedlnená 

   

Hlavný kontrolór: Ing. Veronika Filinová ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: p. Dáša Lobotková   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 

Program rokovania: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2011 
4. Schválenie rozpočtu na rok 2012 
5. Schválenie VZN č. 6/2011 
6. Schválenie VZN č. 7/2011 
7. Došlá pošta 
8. Rôzne 
9. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Ľubomír Tunega, ktorý konštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 
poslancov OZ a ostatných hostí a oboznámil ich s programom rokovania. Potom navrhol 
overovateľov zápisnice a zapisovateľku a dal hlasovať najskôr za overovateľov zápisnice 
a potom za program rokovania OZ. 
 
Zapisovateľka: p. Dáša Lobotková 
 
Overovatelia zápisnice: 

- p. Ľuboš Hloža  
- p. Ján Mokráň  

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
overovateľov zápisnice  
 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
program rokovania OZ  
 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení 

Starosta obce pán Ľubomír Tunega predniesol kontrolu uznesení. 
 
- Uznesenie č.92/2011 – splnené 
- Uznesenie č.93/2011 – splnené 
- Uznesenie č.94/2011 – splnené 
- Uznesenie č.95/2011 – splnené 
- Uznesenie č.96/2011 – trvá naďalej – výmena brány v MŠ a ZŠ 
- Uznesenie č.100/2011 – trvá naďalej – vyčistenie plochy za p. Fialom možnosť 

vybudovania prírodného jazera a klziska 
- Uznesenie č.101/2011 – splnené 
- Uznesenie č.102/2011 – trvá naďalej – odstránenie kovových zábran na súkromných 

pozemkoch  
- Uznesenie č.103/2011 – trvá naďalej – pomoc p. Tunegovej pri výmene krytiny 
- Uznesenie č.105/2011 – splnené 
- Uznesenie č.106/2011 – splnené 
- Uznesenie č.107/2011 – trvá naďalej – zdravotné stredisko (rekonštrukcia 

zdravotného strediska) 
- Uznesenie č.108/2011 – trvá naďalej – presťahovanie kancelárií OU do zasadačky  
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- Uznesenie č.109/2011 – splnené 
- Uznesenie č.110/2011 – splnené 
- Uznesenie č.111/2011 – splnené 
- Uznesenie č.112/2011 – splnené 
- Uznesenie č.113/2011 – splnené 
- Uznesenie č.114/2011 – splnené 
- Uznesenie č.115/2011 – splnené 
- Uznesenie č.116/2011 – splnené 
- Uznesenie č.117/2011 – trvá naďalej – úprava tují na miestnom cintoríne a verejnom 

priestranstve obce (oslovené firmy na úpravu verejnej zelene) 
- Uznesenie č.118/2011 – čiastočne splnené – zaslaná výzva na odstránenie RD č.110 

pani Sekerkovej 
- Uznesenie č.119/2011 – trvá naďalej – cenový návrh – oprava výmoľu pri bytovke 
č.319 

- Uznesenie č.120/2011 – splnené 
- Uznesenie č.121/2011 – trvá naďalej – dlhodobý programový rozpočet obce na 3 roky 
- Uznesenie č.122/2011 – trvá naďalej – uskutočnenie verejného zhromaždenia 

14.1.2012 
- Uznesenie č.123/2011 – splnené 

 

3. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2011 

Starosta obce pri tomto bode programu odovzdal slovo ekonómke Obecného úradu 
pani Dáši Lobotkovej, ktorá oboznámila prítomných, že zmena rozpočtu na rok 2011 bola 
uskutočnená z toho dôvodu, že pri niektorých rozpočtových položkách bolo potrebné zvýšiť 
resp. znížiť finančnú čiastku podľa toho, aké bolo skutočné čerpanie rozpočtu v roku 2011.  
Rozpočet na rok 2011 bol týmito zmenami navýšený z pôvodnej sumy 235 215 € na 303 169 
€ rovnako na strane príjmov aj na strane výdavkov. Do tejto zmeny rozpočtu boli zapracované 
aj niektoré pripomienky pána Ing. Antona Doktora, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice 
(Príloha č.1). Po vysvetlení zmien v rozpočte na rok 2011 pani ekonómkou, starosta obce 
otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, 
preto dal starosta obce hlasovať o schválení zmeny rozpočtu na rok 2011. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
zmenu rozpočtu na rok 2011  
 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2012 

Najskôr bola prečítaná dôvodová správa k Návrhu rozpočtu obce Bobot na rok 2012 
(Príloha č.2) pánom poslancom a zároveň členom Finančnej a sociálnej komisie Ing. Borisom 
Michaličkom, ktorú prečítal v zastúpení za Ing. Juraja Jánošíka, predsedu Finančnej 
a sociálnej komisie, nakoľko pán Ing. Jánošík zatiaľ nebol na tomto zasadnutí prítomný. 
Potom dal starosta obce slovo pani ekonómke Dáši Lobotkovej, ktorá najskôr prečítala 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Veroniky Filinovej k návrhu rozpočtu obce na rok 
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2012. Potom pristúpila k zapracovaniu pripomienok k tomuto rozpočtu spolu s poslancami 
OZ, starostom obce a pánom Ing. Antonom Doktorom. Boli zapracované aj pripomienky od 
hlavnej kontrolórky Ing. Veroniky Filinovej a od pána Ing. Antona Doktora. Pôvodný návrh 
rozpočtu ktorý bol vo výške 325 685 € rovnako na strane príjmov a výdavkov, bol po 
opravách niektorých položiek a zapracovaní pripomienok navýšený na strane príjmov na 
sumu 356 984 € a na strane výdavkov na sumu 347 684 €. Rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami predstavuje celkový prebytkový rozpočet obce vo výške 9 300 € . 

 
Ekonómka Obecného úradu pani Dáša Lobotková a pán poslanec a zároveň člen 

Finančnej a sociálnej komisie Ing. Boris Michalička vzali na vedomie pripomienku pána Ing. 
Antona Doktora, aby pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 boli zo sekcie Samospráva vyčlenené 
niektoré položky ako napr. verejné osvetlenie, skládkovanie a odvoz komunálneho odpadu 
a pod. a tieto aby boli presunuté do samostatnej sekcie výdavkov. 

 
Počas rozpravy sa dostavil pán poslanec Ing. Juraj Jánošík. 
 
Predsedníčka Dobrovoľného hasičského zboru, pani Marta Čerňanská sa zapojila do 

diskusie tým, že v rozpočte na rok 2012 nebola rozpočtovaná žiadna suma na dotáciu pre 
DHZ a žiadala Obecné zastupiteľstvo o narozpočtovanie čiastky na základe podanej žiadosti. 
Pán poslanec Ing. Boris Michalička na toto zareagoval tým, že nakoľko vychádza celkový 
rozpočet obce prebytkový, malo by sa z tohto DHZ niečo narozpočtovať. Na toto nesúhlasne 
zareagoval pán Ing. Anton Doktor, ktorý povedal, že podľa neho nie je správne hneď míňať 
peniaze, pretože sme niekde inde ušetrili. Ušetrené peniaze by sa mali kumulovať aj viac 
rokov a potom by sa mohli použiť na nejakú väčšiu investíciu, napríklad na opravu ciest. 

 
Starosta obce nakoniec navrhol narozpočtovať pre Dobrovoľný hasičský zbor čiastku 

1 320 € a po súhlasnom stanovisku Obecného zastupiteľstva sa táto zmena premietla do 
rozpočtu, kde sa do položky Dotácia hasičskému zboru doplnila čiastka 1 320 € . Týmto sa 
dosiahli celkové výdavky vo výške 349 004 € a celkový prebytkový rozpočet obce sa znížil 
z 9 300 € na 7 980 €. 

 
Po tejto poslednej zmene v rozpočte na rok 2012 dal starosta obce hlasovať Obecnému 

zastupiteľstvu o schválení rozpočtu na rok 2012. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
Rozpočet obce na rok 2012  
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

5. Schválenie VZN č. 6/2011 

Starosta obce pán Ľubomír Tunega prečítal Dôvodovú správu k tomuto bodu programu, 
ktorá je prílohou zápisnice (Príloha č.3). Potom otvoril rozpravu k tomuto bodu a nakoľko 
nebolo žiadnych pripomienok, dal poslancom hlasovať o schválení VZN č. 6/2011. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o povinnosti 
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vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných 
prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, 
ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

6. Schválenie VZN č. 7/2011 

Aj k tomuto bodu programu starosta obce najskôr prečítal Dôvodovú správu, ktorá je 
taktiež prílohou zápisnice (Príloha č.4). Po jej prečítaní otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
 

Pán poslanec Ing. Boris Michalička mal pripomienku, že poplatok za používanie 
kuchynky, ktorý starosta obce navrhol na sumu 5 € na hodinu je privysoký. Starosta obce na 
to zareagoval, že je pravdou, že ide o veľké navýšenie oproti doterajšej výške, kde bol 
poplatok stanovený na 3,35 € na deň + spotreba energie. Podľa neho tento poplatok bol 
stanovený v príliš nízkej sume a navyše energie sa k tomu neúčtovali, pretože nebol zavedený 
systém, ktorým by sa zistila spotrebovaná energia za jednotlivé akcie, kedy sa kuchynka 
používala. Starosta obce povedal, že spotrebiče v kuchynke majú veľmi veľkú spotrebu 
a k tomu navrhovaný poplatok 5 € na hodinu je podľa neho adekvátny. 

 
Pán poslanec Ing. Michalička potom navrhol znížiť v tomto VZN poplatok za používanie 

kuchynky pre občanov a organizácie obce Bobot na 10 € na deň. 
 
Prítomný hosť pán Anton Fiala nesúhlasil s tým, aby bola navrhovaný poplatok na deň, 

pretože kto bude chcieť kuchynku napríklad iba na 2 hodiny, musel by zaplatiť tiež 10 €. 
Podľa neho by mal byť poplatok stanovený na hodinu. 

 
Nakoniec sa Obecné zastupiteľstvo dohodlo na poplatku za používanie kuchynky pre 

občanov a organizácie našej obce nasledovne: v prípade používania kuchynky do 4 hodín 
bude poplatok 2 € na hodinu a v prípade používania kuchynky nad 4 hodiny bude poplatok 10 
€ na deň. Pre ostatných občanov a organizácie zostáva navrhovaný poplatok 5 € na hodinu. 

Starosta obce dal poslancom najskôr hlasovať o tejto zmene a zároveň aj o schválení 
celého Cenníka miestnych poplatkov obce Bobot. Potom dal poslancom hlasovať o schválení 
VZN č. 7/2011. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
Cenník miestnych poplatkov obce Bobot 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území obce Bobot 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
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7. Došlá pošta 

Starosta obce prečítal jediný list došlej pošty, ktorým bola žiadosť od nájomníkov bytovky 
č. 319 o vybudovanie chodníka. List tvorí prílohu zápisnice (Príloha č.5). 
Pani Marta Čerňanská, ktorá bola prítomná na tomto zasadnutí OZ v zastúpení za nájomníkov 
bytovky č. 319 povedala, že nájomníci bytovky chcú odkúpiť pozemky pri bytovke. Starosta 
obce jej na to povedal, že zatiaľ na Obecnom úrade, keďže pozemky sú už obecné, 
neevidujeme žiadnu žiadosť o odkúpenie . Pani Čerňanská povedala, že nájomníci chcú , aby 
boli tieto pozemky najskôr zamerané, pretože bez zamerania nevedia, o akú časť by sa jednalo 
a preto zatiaľ nepodali žiadosti. Starosta obce jej na to povedal, že to dá zamerať až potom, 
keď budú podané predmetné žiadosti. Podanie žiadostí by mal byť prvý krok, ktorý musia 
urobiť nájomníci a až potom starosta obce môže ďalej postupovať v tejto veci, zavolať 
odborníka na zameranie a podnikať ďalšie kroky súvisiace s odkupovaním týchto pozemkov. 
Pani Čerňanská povedala, že nájomníci bytovky sú ochotní zo svojho fondu zaplatiť si sami 
toto zameranie. Nakoniec sa starosta obce dohodol s pani Čerňanskou, že nájomníci bytovky 
si popodávajú svoje žiadosti o odkúpenie pozemkov na Obecný úrad a následne po prijatí 
týchto žiadostí starosta obce dá pozemky zamerať. Starosta obce k tomuto ešte povedal, že 
v budúcom roku sa dotiahne aj osvetlenie cesty pri bytovke a bola už oslovená aj firma, ktorá 
bude realizovať opravu cesty. 
 

8. Rôzne 

V bode rôzne sa ako prvý prihlásil k slovu pán poslanec Ing. Boris Michalička, ktorý sa 
chcel informovať, koľko našu obec stáli akcie spojené s Mikulášom a s Vianočným 
koncertom. Starosta obce mu odpovedal, že na budúcom zasadnutí OZ mu bude predložené 
presné vyčíslenie týchto nákladov. Predbežne povedal iba toľko, že za vystúpenie na 
Vianočnom koncerte sa súrodencom Chudobovcom neplatilo nič, kupovalo sa pre nich iba 
nejaké občerstvenie po koncerte. Na Mikuláša sa starosta obce zmienil o 50 € za konský 
povoz a nákladoch na občerstvenie občanov a darčeky pre deti. 

 
Pán poslanec Ing. Michalička sa ešte starostu obce spýtal aj na to, koľko stálo vianočné 

osvetlenie, ktorým máme tento rok vyzdobenú našu obec. Starosta mu odpovedal, že sa jedná 
o sumu približne 700 eur a toto je financované z finančných prostriedkov utŕžených 
z minuloročnej Silvestrovskej zábavy, tak ako to aj bolo dopredu plánované. 

 
Ďalším dotazom pána poslanca Ing. Michaličku na starostu obce bolo vysvetlenie , čo 

znamenala Zmluva o vytvorení diela od Ing. Jozefa Gálika, na základe ktorej mu obec 
zaplatila 259 eur. Starosta obce mu na toto odpovedal, že pán Ing. Jozef Gálik robil rôzne 
fotografie, krátke filmovanie a ostatné diela, ktoré uvádza v zmluve. Je pravdou, že ešte pred 
vykonaním týchto prác nedal obci na vedomie, že za to bude potom požadovať nejakú 
odmenu. Pred podpisom tejto zmluvy starosta obce uznal za vhodné Ing. Jozefovi Gálikovi 
preplatiť náklady spojené s vytvorením diela , ktoré boli cenovo primerané vytvorenému 
dielu, a zmluvu s ním podpísal. 
 

Pán poslanec Ing. Michalička sa ďalej spýtal, či bol poskytnutý od obce nejaký finančný 
príspevok Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Bobote na uskutočnenie 
Vianočného jarmoku. Starosta obce povedal, že na tento účel nebol poskytnutý žiaden 
príspevok, nakoľko v tejto súvislosti Združenie rodičov obec o žiaden príspevok nepožiadalo. 
Starosta povedal, že sa nebráni tomu, ak Obecné zastupiteľstvo rozhodne o poskytnutí 
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nejakého príspevku. Pán poslanec Hloža navrhol poskytnúť na tento účel finančný príspevok 
vo výške 50 € a o tomto dal poslancom hlasovať. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Poskytnúť Združeniu rodičov pri Základnej škole 
v Bobote jednorazový príspevok vo výške 50 eur na 
uskutočnenie Vianočného jarmoku. 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Pán poslanec Ing. Michalička navrhol naplánovať si na dnešnom zasadnutí OZ termíny 
zasadnutí OZ na rok 2012. Starosta obce potom so súhlasom prítomných poslancov 
naplánoval prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote na 27. januára 2012 s tým, že 
na tomto zasadnutí sa potom naplánujú ďalšie zasadnutia OZ na budúci rok. 

Starosta obce v tejto súvislosti dal na vedomie poslancom OZ, že plánuje v tomto roku 
zvolať ešte jedno mimoriadne zasadnutie. 
 

Pán poslanec Ľuboš Hloža sa spýtal starostu obce ohľadne tují na miestnom cintoríne. 
Starosta povedal, že očakávame písomné stanovisko od odborníka, ktorý sa zaoberá touto 
problematikou. Zatiaľ starosta obce povedal iba toľko, že z odborného hľadiska koreňový 
systém týchto tují už vzhľadom na ich vek nerastie a lámanie kmeňa taktiež nehrozí, nakoľko 
tuje sú ohybné. 
 
Ďalej sa v tomto bode prihlásila k slovu pani Čerňanská, ktorá upovedomila starostu obce, 

že v priestoroch Hasičskej zbrojnice, hlavne v malej miestnosti, kde sa hasiči stretávajú, je 
zima, pretože tam slabo kúri kotol. Poprosila starostu obce, aby to išiel pozrieť a pridal na 
kúrení. Ešte bývalý pán starosta im vraj zakázal, aby sami manipulovali s kotlom a ostatným 
jeho príslušenstvom, pretože to má na starosti starosta obce. Starosta obce jej prisľúbil, že 
v čo najbližšom čase sa tam pôjde pozrieť. 
 

Starosta obce v súvislosti s hasičmi povedal, že bude potrebné, aby hasiči urobili požiarne 
prehliadky v objektoch prevádzok všetkých podnikateľských subjektov mimo Ludoprintu a.s., 
Poľnohospodárskeho družstva Bobot Horňany, Pošty Bobot, Potravín COOP Jednota 
a Združenia vlastníkov lesov – pozemkového spoločenstva. 
 

K slovu sa ďalej prihlásil prítomný hosť pán Anton Fiala, ktorý povedal, že treba 
urýchlene pokračovať v prácach na vyčistení plochy za jeho pozemkom, ešte kým napadne 
sneh. Starosta obce mu na to povedal, že sa tam pôjde pozrieť stavebná komisia a vykoná 
obhliadku tohto pozemku, aj z titulu osadenia rúry na odvodnenie. 
 
Ďalší dotaz mal pán poslanec Jozef Marušek. Povedal, že vzhľadom k tomu, čo spomínala 

pani Čerňanská, keďže je zima v priestoroch Hasičskej zbrojnice, mali by sa zatepliť dvere na 
garáži, v ktorej je zaparkované hasičské auto, aby sa v prípade veľkých mrazov nepoškodil 
motor. 

Pán poslanec Marušek ďalej povedal, že má informáciu o tom, že starosta obce rokoval so 
Slovenskou poštou ohľadne zvyšovania nájmu za priestory, ktoré má pošta prenajaté. Spýtal 
sa starostu obce, či zvýšenie nájmu neohrozí prevádzku pošty. Starosta obce mu na to 
odpovedal, že Slovenská pošta súhlasila so zvýšením nájomného za prenajaté priestory, 
nakoľko doterajšia výška nájomného je stanovená ešte od roku 1991. Povedal, že Slovenská 
pošta mu dala možnosť navrhnúť výšku nájomného. Starosta obce prítomným povedal, že 
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výšku nájomného za prenajaté priestory pošty navrhuje zvýšiť na takú úroveň, ako je 
stanovená výška nájmu lekárom za priestory zdravotného strediska. 
 

9. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 

Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ján Mokráň  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka: p. Dáša Lobotková  
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Príloha č.1 
 
Pripomienky 
k Návrhu rozpočtu na rok 2012 ( čiastočne i k Zmene rozpočtu na rok 2011. 
 
1. Štruktúra položiek návrhu rozpočtu má štandardnú podobu, čo oceňujem. 
2. Návrhu rozpočtu chýba dôvodová správa, z ktorej obyvateľovi obce by bolo jasné, aké 
princípy pri tvorbe boli použité ( aký bod programu rokovania OZ by mal mať dôvodovú 
správu, ak nie návrh rozpočtu alebo zmena rozpočtu?). Tá by mohla znieť napr. takto : 
- Návrh rozpočtu na rok 2012 vychádza z dosiahnutej skutočnosti roku 2011, ktorá ( 
kvalifikovaný odhad ) je vyjadrená v zmene rozpočtu na rok 2011, pričom ďalej uvedené 
položky boli zvýšené/ znížené z nasledujúcich dôvodov: 
Položka           o čiastku            dôvod 
133013            +3 162               uhradenie 100% výdavkov za komunálny odpad r 2011 
212000            - 1 012               zrušenie nájomného pre TJ Tatran 
... 
( uvádzajú sa položky, u ktorých zmena prevyšuje 200 euro napr. ) 
3. Vecné zoskupovanie položiek v časti výdavky je správne okrem zoskupenia položiek pod 
položku Samospráva. Položka samospráva alebo správa obce by mala obsahovať položky 
vecne správe obce prislúchajúce, aby občania obce vedeli, aké sú výdavky na samosprávu 
a ako sa v čase menia. Pre tam nepatriace položky vytvoriť nové agregované položky ako : 
verejné osvetlenie ( 632001, 633006), verejnoprospešné služby (634001) , knižnica, sociálne 
služby, komunálny odpad, údržba ciest, kultúrna činnosť .... 
4. „ Požadujem“ vysvetlenie vecného obsahu alebo výšky finančnej čiastky nasledujúcich 
položiek tak u Zmeny rozpočtu na rok 2011 ( ďalej len R011) ako aj Návrhu rozpočtu na rok 
2012 (ďalej len R012) : 
111003  z čoho sa vychádzalo pri stanovení finančnej čiastky, keď prognóza MF SR pre obec 
Bobot uvádza čiastky vyššie o 35tis resp. 13 tis euro ? 
133013  Je odhad výdavkov za odvoz a skladovanie komunálneho odpadu  (R012)  znížený 
o výdavky za odpad z cintorína ( výdavky zaň sú uhradené poplatkom za hrobové miesto ) ? 
212003  Dôvodová správa k R012 by mohla obsahovať údaje za KD, DS, ZS, Pošta 
610     Aký princíp bol použitý pri rozpočtovaní miezd a platov u R012. Oproti R011 u správy 
obce boli zvýšené u ostatných bez zmeny. 
632001 plyn budova ObÚ, nie je zohľadnené zníženie strát tepla výmenou okien a dverí. 
Obecne výmena okien a dverí zníži straty tepla o 30%. Ak úvahu zjednoduším, straty tepla = 
dodanému teplu. Dodané teplo v euro = spotreba plynu + fixná mesačná platba. Potom 
Spotreba plynu =  6660 – 12x 25,  spotreba plynu = 6 360 euro, z toho 30% =  1908 euro. 
Záver: úsporu znížime na 1000 euro, z toho návratnosť investície 15 rokov. Potom 632001  
u R012 = 5 700 EUR.  
632001  Aký je zmysel rozčlenenia výdavkov na verejné osvetlenie za Bobot a B. Lehotu ?  
632003 Aká je akceptovateľná výška finančnej čiastky za telefón u správy obce, MŠ, ZS. Aká 
je zastupiteľnosť internetom?  
633016   Uviesť (R011) konkrétne finančné čiastky, u R012 špecifikáciu ( koľko kytíc ...  ) 
642 u samosprávy,  spresniť komu - čomu  
642006  príspevok SÚ a ZMOS ? 
642 príspevky ( hudba, klub turistov, klub dôchodcov ) podľa VZN1/2011 by sa mali nazývať 
dotácie. Predložili uvedené subjekty žiadosti v zmysle citovaného VZN ? ( aký bol účel 
dotácie ? ) 
                                                                   
V Bobote, 11.120.2011 
                                                                         Ďakujem za pozornosť.                  A. Doktor 
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Príloha č.2 
 
Dôvodová správa k Návrhu rozpočtu obce Bobot na rok 2012 
 
Návrh rozpočtu obce Bobot na rok 2012 v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení, § 4, 
písmeno b odsek 3 a § 9. 
 
Predkladá: 
Ing. Juraj Jánošík 
poslanec Obecného zastupiteľstva a predseda Finančnej a sociálnej komisie 
 
Spracoval: 
Ing. Juraj Jánošík 
 
Dôvodová správa: 
 Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a z ostatných 
právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. 
 Návrh rozpočtu na rok 2012 vychádza z dosiahnutej skutočnosti roku 2011, resp. 
z existujúceho stavu prvých troch kvartálov roku 2011 a následného alikvotného navýšenia na 
obdobie celého roka, pričom v rámci príjmov bol zvolený odhad na základe takto získanej 
skutočnosti. Uvedený mechanizmus prepočtu bol použitý aj v rámci výdavkovej časti 
rozpočtu, pričom niektoré položky boli zvýšené, resp. znížené najmä z dôvodov: 

- prihliadnutia  na dôsledky pretrvávajúcej finančnej krízy, vychádzajúc z 
predpokladu, že všetky príjmy budú dosiahnuté tak, ako sú vyčíslené 

- predpokladaného zvýšenia cien energií (predpoklad, na základe ktorého bol 
rozpočet vypracovaný, je zvýšenie o 10%) 

- predložených žiadostí na príspevky od jednotlivých organizácií (Dobrovoľný 
hasičský zbor, TJ Tatran Bobot, Klub turistov, Dychová hudba Boboťanka, Klub 
dôchodcov). 

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný na strane výdavkov a príjmov. 
 
Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení, § 11, 
odsek 4, písmeno b, schvaľuje rozpočet obce Bobot na rok 2012. 
 
 
V Bobote, 13.12.2011 
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Príloha č.3 
 
Dôvodová správa k VZN č. 6/2011 
 
Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bobote na základe § 6 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa § 26 ods. 
3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
predpisov 
 
 
Predkladá: 
Ľubomír Tunega 
Starosta obce 
 
Spracovala: 
Marcela Bartošová 
VZN č.6/2011 
 
Dôvodová správa: 
 
 Podľa zákona č.7/2010 Z.z o zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení 
neskorších predpisov musí obec vypracovať VZN ukladajúce právnickým osobám a fyzickým 
osobám -podnikateľom povinnosť vypracovať a aktualizovať  povodňový plán záchranných 
práca .Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ,ktorý môžu byť postihnutý povodňami 
na základe tohto VZN č.6/2011 musia vypracovať povodňové plány záchranných prác. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje VZN č.6/2011 o povinnosti vypracovať a 
aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby - 
podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou 
 
 
V Bobote dňa  13.12.2011 
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Príloha č.4 
 
Dôvodová správa k VZN č. 7/2011 
 
Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bobote podľa zákona 369/1990 Z. 
z o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z.z o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
  
Predkladá: 
Ľubomír Tunega 
Starosta obce 
 
Spracoval: 
Marcela Bartošová 
VZN č.7/2011  

 
Dôvodová správa: 
 
  V návrhu VZN č.7/2011 podľa zákona č.582/2004 Z. z o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady starosta obce navrhuje 
nasledovné zmeny:  
1. - na základe skutočných nákladov –likvidácia komunálneho odpadu navrhuje zvýšenie 

sadzby poplatku  za komunálny odpad v §33 nasledovne: 
(1) Sadzba poplatku v obci Bobot sa stanovuje 0,0452 € (pôvodná sadzba 0,036 € 

za osobu a kalendárny deň. 
(2) U právnických osôb, ktoré vlastnia pohostinstvá a reštauračné zariadenia, herne 

a pod. alebo uvedených zariadení s prevádzkou v prenájme sa berie do úvahy: 
- 0,03 € (pôvodná sadza 0,023 ) za stoličku a deň 

(3) U podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosti 
nachádzajúce sa na území obce na účel podnikania sa vyrubuje daň z priemerného počtu 
zamestnancov násobený koeficientom 0,067 € (pôvodná sadzba 0,053 € )a počtom 
kalendárnych dní. 

 
2. – na základe skutočných nákladov spojených s prevádzkovaním kultúrneho domu 

a obecného úradu navrhuje starosta  zvýšenie poplatkov (§ 18): 
(4) úhrada poplatku za užívanie KD (sála)     

(letné obdobie)      40,00€/deň - 12hod 
                 (pôvodný poplatok 33,20 € ) 

(vykurovacie obdobie)   70,00€/deň - 12hod                                                                                                  
(pôvodný poplatok 66,40 €  

(5) poplatok za používanie kuchynky    5,00 € / hod. 
                                                                                              (pôvodná poplatok 3,35 €)  
(6) poplatky v knižnici: 

žiaci, dôchodcovia      0,50 € / rok 
                  (pôvodný poplatok 0,35 € ) 

 
dospelí        1 € / rok 

                                                                                      (pôvodný poplatok 0,50 € ) 
Doplnené poplatky: 

(7) poplatok za kopírovanie                                              0,07 € (1 strana) 
poplatok za faxovanie       0,50 € 
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Nakoľko poplatky   spojené s prevádzkou KD a OU   uvedené v III .časti §18 VZN č.7/2011 
nesúvisia s predmetom dane verejného priestranstva ( okrem poplatku za miesto a predaj ) 
a ani nemajú nič spoločné s VZN  č.7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady   navrhuje starosta obce samostatne schváliť 
ostatné miestne poplatky v nasledovnom znení: 
 
Ostatné miestne poplatky obce Bobot : 

- úhrada poplatku za užívanie KD (sála)     
(letné obdobie)       40,00€/deň - 12hod 
(vykurovacie obdobie)      70,00€/deň - 12hod 

- poplatok za užívanie zasadačky     3,35 € / hod. 
- poplatok za používanie kuchynky    5,00 € / hod. 
- poplatok za používanie Domu smútku    10 € 
- poplatok za jednohrob, hrobka     16,60 € 
- poplatok za dvojhrob, dvojhrobka    33,20 € 
- poplatok za detský hrob      6,60 € 
- poplatok za zapožičanie stolov a stoličiek z KD  

1ks stolička       0,35 € / deň 
1ks stôl        0,50 € / deň 

- poplatky v knižnici: 
žiaci, dôchodcovia      0,50 € / rok 
dospelí        1 € / rok 

- miestny rozhlas – správy      1,65 € 
- poplatok za vydanie rozhodnutia (zrušenia) súpisného čísla 3,35 € 
- poplatok za vydanie potvrdenia obcou o vyrovnaní daní 16,60 € 
- poplatok za výpis z katastra nehnuteľnosti   1 € / strana 

+ každá ďalšia strana      0,10 € 
- poplatok za kopírovanie      0,07 € 
- poplatok za faxovanie      0,50 € 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje VZN č.7/2011 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce s nasledovnými 
úpravami : §33 

- Sadzba poplatku v obci Bobot sa stanovuje 0,0452 € za osobu a kalendárny  
           deň. 
- U právnických osôb, ktoré vlastnia pohostinstvá a reštauračné zariadenia, herne 

           a pod. alebo uvedených zariadení s prevádzkou v prenájme sa berie do úvahy: 
         - 0,03 € za stoličku a deň 
- U podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosti 

           nachádzajúce sa na území obce na účel podnikania sa vyrubuje daň z   
           priemerného počtu zamestnancov násobený koeficientom 0,067 € a počtom    
           kalendárnych dní. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje : „Cenník miestnych poplatkov obce Bobot“:  
 

- úhrada poplatku za užívanie KD (sála)     
(letné obdobie)       40,00€/deň - 12hod 
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(vykurovacie obdobie)      70,00€/deň - 12hod 
- poplatok za užívanie zasadačky     3,35 € / hod. 
- poplatok za používanie kuchynky    5,00 € / hod. 
- poplatok za používanie Domu smútku    10 € 
- poplatok za jednohrob, hrobka     16,60 € 
- poplatok za dvojhrob, dvojhrobka    33,20 € 
- poplatok za detský hrob      6,60 € 
- poplatok za zapožičanie stolov a stoličiek z KD  

1ks stolička       0,35 € / deň 
1ks stôl        0,50 € / deň 

- poplatky v knižnici: 
žiaci, dôchodcovia      0,50 € / rok 
dospelí        1 € / rok 

- miestny rozhlas – správy      1,65 € 
- poplatok za vydanie rozhodnutia (zrušenia) súpisného čísla 3,35 € 
- poplatok za vydanie potvrdenia obcou o vyrovnaní daní 16,60 € 
- poplatok za výpis z katastra nehnuteľnosti   1 € / strana 

+ každá ďalšia strana      0,10 € 
- poplatok za kopírovanie      0,07 € 
- poplatok za faxovanie      0,50 € 

 
v Bobote dňa 13.12.2011 
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Príloha č.5 
 

 


