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Prezenčná listina  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík  

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  

 p. Peter Minárik  

 p. Ján Mokráň   

 p. Dana Zápotočná  ospravedlnená 

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová  

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Schválenie viacročného rozpočtu obce Bobot 
4. Schválenie VZN č.1/2012 o určení školského obvodu ZŠ v Bobote 
5. Schválenie zmeny č.1 k VZN č.3/2011 
6. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2011 
7. Rôzne  
8. Došlá pošta 
9. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., 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. 
 
Overovatelia zápisnice:  

- p. Ing. Juraj Jánošík 
- p. Ing. Boris Michalička 
 

Zapisovateľka zápisnice: p. Marcela Bartošová 
 

U z n e s e n i e  č .  3 6 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

2. Kontrola uznesenia 

Kontrolu uznesenia prečítala hl. kontrolórka Ing. V. Filinová: 
 
Zasadnutia OZ – rok 2011 
 
Uznesenie č.96/2011 – výmena brány MŠ a ZŠ – uznesenie trvá 
Uznesenie č.100/2011 – vyčistenie plochy za p. Fialom, vybudovanie protipovodňovej zdrže, 
jazera,  klziska – uznesenie trvá 
Uznesenie č.102/2011 – odstránenie kovových zábran na súkromných pozemkoch v ulici 
Argentína – uznesenie trvá 
Uznesenie č.107/2011 – protinávrh p. Ing. B. Michaličku – zdravotné stredisko – uznesenie 
trvá 
Uznesenie č.108/2011 – presťahovanie kancelárií OU do zasadačky OU – uznesenie trvá  
Uznesenie č.118/2011 – zbúranie RD č.110 – p. Sekerková – uznesenie trvá 
Uznesenie č.121/2011 – dlhodobý programový rozpočet na 3 roky – predmetom dnešného 
rokovania 
 
Zasadnutie OZ – 27.1.2012 
 
Uznesenie č. 3/2012 – v prípade neúspechu vo výzve „Zateplenie obecných budov“ – obec 
Bobot zrealizuje v roku 2012 z vlastných zdrojov výmenu okien a dverí na budove MŠ a ZŠ –
uznesenie trvá 
 
Zasadnutie OZ - 23.3.2012 
 
Uznesenie č.13/2012 – príprava návrhu riešenia a cenové kalkulácie na investičné akcie 
v poradí : 

1. úprava priestranstva a odvodnenia pri reštaurácií Marta a ihrisku 
2. výmena okien na budove zdravotného strediska 
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3. oprava kultúrneho domu od hlavnej cesty (balkón, vchod, schody) – predmetom 
dnešného rokovania OZ 

Uznesenie č.14/2012 – výberové konanie na opravu výmoľu pri bytovke č.319 – predmetom 
dnešného rokovania 
Uznesenie č.15/2012 – výberové konanie na dotiahnutie osvetlenia pri bytovke č.319 – 
predmetom dnešného rokovania 
Uznesenie č.19/2012 – odpredaj pozemku obyvateľom bytoviek č.313 a č.319 nasledovne: 

- pozemok pod bytovkou č.319 za sumu 1euro za celý pozemok 
- pozemky v okolí oboch bytoviek za sumu 1 euro za 1 m2 + poplatky spojené 

s vymeraním a predajom pozemkov – uznesenie trvá 
Uznesenie č.22/2012 – finančný príspevok pre Urbariát Bobotská lehota vo výške 800 € na 
úpravu Horné a Dolné Pažite – uznesenie trvá 
Uznesenie č.25/2012 – slávnosti 680. výročie založenia obce spojené s hodovými slávnosťami 
na ktoré je vyčlenená čiastka 2000 euro – uznesenie trvá 
 
Zasadnutie OZ – 6.5.2012 
 
Uznesenie č.30/2012 – protinávrh Ing. B. Michaličku, aby sa nehlasovalo o odkúpení 
pozemku p. L. Pieružka – uznesenie splnené 
Uznesenie č.31/2012 – odkúpenie pozemku od p. L. Pieružka – uznesenie čiastočne splnené –
trvá naďalej 
Uznesenie č.32/2012 – investičné akcie – oprava výmoľu pri bytovke č.319, dotiahnutie 
osvetlenia pri bytovku č.319, oprava cesty, odvodnenie pri reštaurácií Marta, odvodnenie 
cesty pri ihrisku vo výške max. 6000 € – uznesenie trvá 
Uznesenie č.33/2012 – oprava priestorov TJ (dámske WC, šatne,  sprchy ) v čiastke 3320 € na 
materiál a mzdy – uznesenie trvá 
Uznesenie č.34/2012 – zakúpenie hudobnej aparatúry (ozvučenie) v cene 390 € – uznesenie 
splnené 
Uznesenie č.35/2012 – zapožičanie hud. aparatúry (ozvučenia ) pre Zumba maratón 
a poskytnutie príspevku 100 € pre túto akciu – uznesenie trvá 

3. Schválenie viacročného rozpočtu obce Bobot 

Návrh viacročného rozpočtu obce Bobot poslanci OZ a starosta obce upravili a následne 
schválili s nasledovnými zmenami: 

(1) položku reprezentačné rozdelili do 3 položiek :  
- reprezentačné : 500 € 
- hodové slávnosti : 2000 € 
- príspevky,  dary : 1500 € 

(2) položku všeobecný materiál upravili z 11058 € na 5000 € 
(3) v časti kapitálových výdavkov doplnili položku „rekonštrukcia obecných budov“ 
 (napr. kabíny) 6058 € 
(4) vypustili položku stravné – ŠJ nakoľko podľa úpravy zákona nepatrí do rozpočtu obce 

 
Na základe schválenia viacročného rozpočtu obce schválili aj zmeny v rozpočte na rok 2012 
obce Bobot. 
 

U z n e s e n i e  č . 3 7 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Viacročný rozpočet obce Bobot 2012, 2013 a 2014 
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 (príloha č.1) 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
U z n e s e n i e  č . 3 8 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Zmenu rozpočtu na rok 2012 so zmenami uvedené vo 
viacročnom rozpočte. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

4. Schválenie VZN č.1/2012 o určení školského obvodu ZŠ 

v Bobote 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č.1/2012 o určení školského obvodu ZŠ v 
Bobote z dôvodov nasledovných: našu Základnú školu navštevujú aj žiaci z okolitých obcí, 
konkrétne z obce Horňany, s ktorou už máme uzatvorenú Dohodu o spoločnom školskom 
obvode. Schválením tohto VZN bude mať naša obec možnosť požiadať Krajský školský úrad 
v Trenčíne o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu cestovných nákladov na dopravu 
týchto žiakov a následne im toto dopravné preplatí. 
 

U z n e s e n i e  č .  3 9 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
VZN č.1/2012 o určení školského obvodu Základnej školy 
v Bobote, zriadenej obcou Bobot (príloha č. 2) 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

5. Schválenie zmeny prílohy č.1 k VZN č.3/2011 

Ekonómka obce p. D. Lobotková spracovala návrh prílohy č. 3 k nariadeniu vlády 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. a koeficientov, 
ktoré zverejnilo na svojej stránke Ministerstvo financií SR pre rok 2012, bolo potrebné pre 
rok 2012 prepočítať výšku finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií 
na úseku školstva /na mzdy a prevádzku/ na žiaka. 

Prílohu č.1 pripomienkovala p. M. Bartošová (vedúca ŠJ), navrhla rozdeliť financie Materskej 
školy na položky Materská škola a Školská jedáleň, nakoľko v prepočtoch pre MŠ sú zahrnuté 
aj prevádzkové náklady na ŠJ. Podľa prepočtov nariadenia č.668/2004 Z.Z je dotácia pre MŠ 
Bobot 72 432,64 € a dotácia pre ŠJ Bobot 7 760,64 € . Poslanci OZ pripomienku p. M. 
Bartošovej zobrali na vedomie ale pripomienku neschválili nakoľko financie v navrhovanom 
VZN by sa nestotožňovali s rozpočtom obce schváleným predošlým uznesením.  

Poslanec Ing. B. Michalička navrhol schváliť nové VZN č.2/2012 s novou navrhovanom 
prílohou, čím sa pôvodné VZN č.3/2011 zruší. 

 

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

OZ V Bobote schvaľuje: 
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Schvaľuje VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku 
školstva s prílohou č.1 (príloha č. 3) 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  

6. Rôzne 

Záverečný účet obce Bobot 
 
Ekonómka obce p. D. Lobotkova vypracovala návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 
2011, ktorý 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 a čiastočne písm. a). Pán starosta 
predložil návrh na schválenie poslancom OZ. 
V zmysle § 18 f, odsek 1, písm. c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení 
neskorších predpisov, hlavná kontrolórka Ing. V. Filinová predložila odborné stanovisko k 
návrhu záverečného účtu obce Bobot za rok 2011a odporučila záverečný účet obce schváliť 
bez výhrad. 
Prísediaci Ing. A. Doktor mal otázky k záverečnému účtu obce, k položkám reprezentačné, 
stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni, vymáhanie pohľadávok. 
Starosta obce ako aj hl. kontrolórka mu na dané otázky zodpovedali v plnom rozsahu. 
 

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

OZ V Bobote schvaľuje: 
Záverečný účet obce Bobot 2011 (príloha č.4) 
Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci 

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

OZ V Bobote berie na vedomie: 
Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. V. Filínovej 
k záverečnému účtu obce (príloha č. 5) 

 
Obecný hasičský zbor 
 
Poslanec Ľ. Hloža poznamenal, že obec ktorá má viac ako 500 obyvateľov by mala mať 
zriadený Obecný hasičský zbor, nie Dobrovoľný hasičský zbor. Požiadal predsedníčku p. M. 
Čerňanskú o vysvetlenie k danej téme. Pani M. Čerňanská potvrdila slová p. Hložu, obci 
vyplýva zo zákona založiť Obecný hasičský zbor – obec by mala mať preškolených hasičov, 
v prípade hasičského zásahu. 
Poslanci OZ navrhli zistiť daný zákon a ak to vyplýva zo zákona treba zriadiť Obecný 
hasičský zbor. 
Na tému DHZ pani M. Čerňanská poznamenala, že pokiaľ bude starosta obce niečo 
potrebovať od hasičov (DHZ), treba osloviť ju ako predsedníčku DHZ a ona už všetko čo 
bude potrebné s hasičmi zariadi. 
 
V čase 16.55 hod. odišiel poslanec Ján Mokráň. 
 
Protipovodňová zdrž, teréne úpravy cintorína 
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Starosta obce Ľ . Tunega oboznámil poslancov OZ, že úprava terénu pri protipovodňovej 
zdrži, nakladanie a odvoz zeminy pre zásyp rigolu pri cintoríne Bobot a terénne úpravy pri 
cintoríne (použité stroje nákladné auto a bager) činia cca 4 000 €. Starosta podotkol, že pri 
terénnych úpravách zdrže nám pomohlo aj povodie Nitra (zdarma), keď čistili koryto potoka a 
dovoz a úprava zeminy pri cintoríne by bola určite drahšia záležitosť, ak by obec navážala 
zeminu z Dežeríc, ako bolo pôvodne plánované. Starosta navrhol schválenie čiastky cca. 
4000€ na uvedené práce, ktoré sú už zrealizované a ktoré by sa ešte mali realizovať. 
Poslanec Ing. B. Michalička poznamenal, že starosta obce postavil OZ pred hotovú vec a 
jedná sa o dosť vysokú finančnú čiastku, treba to poriadne zvážiť nakoľko pozemok (za 
pánom Fialom), kde sa nachádza protipovodňová zdrž nie je vo vlastníctve obce ale Urbariátu 
Bobotská Lehota. 
Pán Ľ. Hloža, poslanec OZ navrhol sumu rozdeliť na náklady spojené s úpravou 
protipovodňovej zdrže a na náklady spojené s terénnymi úpravami pri cintoríne. 
Poslanci OZ navrhli starostovi obce aby vstúpil do jednania s predstavenstvom Urbariátu 
Bobotská Lehota a uzatvorili zmluvu o užívaní pozemku obcou na čo najdlhšiu dobu (napr. 
50 rokov) prípadne nájomnú zmluvu (dlhodobý prenájom) za symbolickú cenu, aby sme mali 
istotu, že protipovodňová zdrž nie je zbytočná investícia obce. 
 
Výmena okien na budove MŠ, ZŠ a ŠJ 
 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že sa informoval o výzve, v ktorej sme žiadali 
o dotácie na zateplenie obecných budov vrátane MŠ, ZŠ a ŠJ, nakoľko v letných mesiacoch 
máme schválenú výmenu okien a dverí MŠ, ZŠ a ŠJ. Dostal informáciu, že do dnešného dňa 
projekty neboli vyhodnotené a ak by sme výmenu okien realizovali v tomto roku a dotácie by 
boli schválené až v roku 2013 nemohli by sme si dotáciu uplatniť, pretože refundovať peniaze 
môžeme len v danom roku kedy sa výmena okien a zateplenie uskutoční. 
Poslanci OZ sa zhodli,  že počkajú na výsledky vyhodnotenia projektov. 
 

U z n e s e n i e  č .  4 3 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje : 
Výmenu okien a dverí MŠ, ZŠ a ŠJ realizovať až v roku 
2013, vzhľadom na možnosť získania peňazí na tento účel 
v príslušnej výzve. 
Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci (Ing. B. Michalička, 
Ing. J. Jánošík, p. J. Marušek, p. P. Minárik) 
Za uznesenie nehlasoval (momentálne neprítomný): 
p. Ľ. Hloža 

 
Oboznámenie o výberovom konaní 
 
Ľ. Tunega, starosta obce oboznámil poslancov OZ o výsledku výberového konania: 
oprava kanalizačnej rúry a výmoľa pri bytovke č.319, dotiahnutie verejného osvetlenia a 
osadenie stĺpov pri bytovke č.319,  oprava cesty a odvodnenie pri reštaurácií Marta, oprava 
cesty a odvodnenie pri futbalovom ihrisku 
Do výberového konania sa zapojili dvaja uchádzači: 

1. Stavcest s. r .o, Trenčín (5 249,11 €) 
2. Krško Vincent VK,  Dubnica nad Váhom (4 228 €) 

 
Výberová komisia vybrala uchádzača č. 2 Krško Vincent VK s nižšou cenovou ponukou. 
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U z n e s e n i e  č .  4 4 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote berie na vedomie : 
Výsledok výberového konania na výber dodávateľa: 
oprava kanalizačnej rúry a výmoľa pri bytovke č.319, 
dotiahnutie verejného osvetlenia a osadenie stĺpov pri 
bytovke č.319,  oprava cesty a odvodnenie pri reštaurácií 
Marta, oprava cesty a odvodnenie pri futbalovom ihrisku. 

 
Zakúpenie obecnej kosačky 
 
Starosta obce informoval poslancov o zlom stave obecnej kosačky, ktorá slúži hlavne na 
kosenie miestneho ihriska. Kosačka sa neustále kazí a náklady sú na opravy dosť vysoké, 
starosta navrhol zakúpiť novú kosačku, ktorá nebude slúžiť len na kosenie ihriska ale aj na 
údržbu obce v letných a zimných mesiacoch (odhŕňanie snehu). Nová kosačka by stála cca 
4000 €. Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k zakúpeniu novej kosačky. 
 

U z n e s e n i e  č .  4 5 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Zakúpenie novej kosačky v sume cca 4000 € 
Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci 

 
Výber obecného pracovníka 
 
Ďalej starosta obce vyzval poslancov OZ aby navrhli výberovú komisiu na výber obecného 
pracovníka  „Pracovník údržby obce“, ktorý sa bude starať o všetku údržbu obce, obecných 
budov a pod. Poslanci sa vyjadrili,  že výber obecného pracovníka je v kompetencii starostu 
a má právo si pracovníka vybrať podľa svojho uváženia, takže nie je potrebná výberová 
komisia. 
 
Plat starostu obce 
 
Ekonómka D. Lobotková predložila dôvodovú správu podľa § 4 ods.4 Zákona č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,  kde vyplýva 
Obecnému zastupiteľstvu povinnosť raz ročne prerokovať plat starostu. Podľa § 3 ods. 1 tohto 
zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Podľa § 4 ods.2 môže 
Obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Ekonómka prepočítala 
zvýšenie platu starostu obce o 11%, tak ako bolo v roku 2011(1 440 € - zvýšenie o 32 € ) ale 
poslanec Ing . B. Michalička navrhol protinávrh zvýšenie o 9 %, (1412 € - zhruba výška 
súčasného platu) 

 

U z n e s e n i e  č .  4 6 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje : 
v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
podmienkach starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, plat starostovi obce ako súčin 
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priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 
bod 2. zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, čo v podmienkach obce je 1,65 násobok, 
zvýšeného o 9 % v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 
Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. 1412 €. 
Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci (Ing. B. Michalička, 
Ing. J. Jánošík,  p. P. Minárik,  p. J. Marušek ) 
Zdržal sa : 1 poslanec (p. Ľ. Hloža) 

 
Renovácia kostola 
 
Poslanec Ing. B. Michalička oboznámil starostu obce ako aj poslancov o rokovaní 
s pracovníkmi Pamiatkového úradu v Trenčíne o oprave nášho kostola. Pamiatkový úrad 
súhlasil s odvodnením kostola v našej réžii,  ale treba vypracovať projekt na odvodnenie. 
Ing. B. Michalička povedal, že si zoberie na starosť zistiť do budúceho OZ koľko by stálo 
vypracovanie projektu na odvodnenie kostola, pretože kostol je v správe cirkvi a projekt bude 
financovať obec. 
Poslanec Ing. Michalička ešte poznamenal,  že výzvy na renovácie kultúrnych pamiatok 
(kostolov) budú zverejnené v zime, kedy môžeme požiadať o dotácie na opravu nášho 
kostola. 
 
Nájomné byty 
 
Ľ. Tunega starosta obce informoval poslancov, že v rámci poskytovania dotácie z Fondu 
rozvoja bývania, je možné vystavať obecné nájomné byty, ale podmienkou je, že v spodných 
bytoch nájomného domu, by boli byty pre seniorov ( DSS dom sociálnych služieb). Navrhuje 
urobiť verejný prieskum, či by občania mali o takéto byty záujem. Poznamenal, že na obecné 
nájomné byty by sa mohol využiť pozemok pána L. Pieružka nedávno zakúpený obcou. 
 
Smetné nádoby 
 
Pani M. Bartošová navrhla poslancom OZ, aby schválili počet smetných nádob na počet osôb 
v domácnosti.  
Návrh :  1- 4 osoby     1 smetná nádoba 
  5- 8 osôb    2 smetné nádoby 
  9 a viac osôb    3 smetné nádoby   
Poslanci OZ nemali voči návrhu žiadne pripomienky a návrh schválili. 
 

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

OZ V Bobote schvaľuje: 
Počet smetných nádob na počet osôb v domácnosti: 
1- 4 osoby    1 smetná nádoba  
5- 8 osôb   2 smetné nádoby 
9 a viac osôb   3 smetné nádoby  
Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci 
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7. Došlá pošta 

Kontrola p. Ivan Briliaka 
 
Na základe pripomienky p. J. Števulovej starosta obce navrhol stavebnej komisii skontrolovať 
tesnosť žumpy, ktorú mal pán I. Briliak vybudovať na základe kontroly, ktorá bola vykonaná 
stavebnou komisiou v marci 2012. Pán Briliak bol upozornený a vyzvaný listom starostu obce 
na odstránenie nedostatkov pri chove domácich zvierat. 
Starosta obce navrhol termín kontroly 28.6.2012 o 15.00 hodine. 
 

U z n e s e n i e  č .  4 8 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Vykonať kontrolu tesnosti žumpy u p. I. Briliaka dňa 
28.6.2012 o 15.00 hod. 
Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci 

 
Dotaz pani M. Čerňanskej 
 
Pani M. Čerňanská sa spýtala starostu obce na list, ktorý adresovala starostovi obce a 
Obecnému zastupiteľstvu,  list sa týkal rokovania 7.5.2012 vo veci pozemkov pod bytovkou 
č.319 za prítomnosti geodeta Ing. Molnára. V liste p. M. Čerňanská žiada pána starostu 
o ospravedlnenie za nevhodné správanie starostu voči jej osobe na tomto rokovaní. Ľ. Tunega 
starosta obce povedal,  že na list odpovedal a nedal ho na rokovanie OZ, pretože je to vec 
týkajúca sa len jej osoby a jeho a nevidel dôvod prerokovávať to OZ. Pán starosta dodatočne 
prečítal list pani M. Čerňanskej aj s odpoveďami poslancom a povedal,  že sa nekorektne 
nesprával a že sa nemá za čo ospravedlniť. 
Poslanec Ing. B. Michalička podotkol,  že ak bol list ozaj adresovaný Obecnému 
zastupiteľstvu mal byť daný k nahliadnutiu aj keď v danej veci OZ nič nevyrieši, pani  
M. Čerňaská sa môže obrátiť na poriadkovú komisiu, prípadne riešiť daný problém inak. 
 
Na záver sa poslanci OZ a starosta obce dohodli na termíne ďalšieho OZ - 7.9.2012 

8. Záver 

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

Overovatelia zápisnice: p. Ing .Juraj Jánošík   

 p. Ing. Boris Michalička  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisoavteľka zápisnice : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

 

Rozpočet obce Bobot na rok 2012, 2013, 2014    
     

 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2012 2013 2014 

Č. ek. klas. Názov položky EUR EUR EUR 

100 Daňové príjmy  217 254 
221 
454 

225 
754 

111003 Výnos dane z príjmov od DÚ 175 000 
179 
200 

183 
501 

121001 Daň z nehnuteľností - pozemky 13 535 13 535 13 535 

121002 Daň z nehnuteľností – stavby 11 515 11 515 11 515 

121003 Daň z nehnuteľnosti – byty 182 182 182 

133001 Daň za psa 840 840 840 

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 770 770 770 

133013 Komunálne odpady 15 412 15 412 15 412 

200 Nedaňové príjmy 13 880 13 880 13 880 

212002 Prenájom pozemkov - hrobové miesta  200 200 200 

212003 Prenájom budov, priestorov, objektov 3 170 3 170 3 170 

212004 Prenájom strojov, náradia, zariadení 130 130 130 

221004 Overovanie listín 300 300 300 

221004 Stavebné poplatky  200 200 200 

221004 Výrub stromov, rybársky lístok  110 110 110 

221005 Licencie na výherné automaty 2 987 2 987 2 987 

223001 Hlásenie v obecnom rozhlase 480 480 480 

223001 Faxovanie, kopírovanie 100 100 100 

223001 Kosenie trávy 180 180 180 

223001 Opatrovateľská služba 750 750 750 

223002 Materská škola – poplatky 3 000 3 000 3 000 

223002 Školský klub detí – poplatky 1200 1 200 1 200 

223003 Réžia na stravu 1 000 1 000 1 000 

229005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 33 33 33 

242 Príjem z vkladov – úroky 40 40 40 

300 Sponzorské a iné dobrovoľ. príspevky 1 000 1 000 1 000 

310 Transfery  56 566 55 252 56 578 

312001 Krajský školský úrad – ZŠ 50 140 51 343 52 576 

312001 Krajský školský úrad – MŠ 2 592 2 654 2 718 

312001 Recyklačný fond 209 214 219 

312001 Za skladníka CO 21 22 22 

312001 Krajský úrad životného prostredia 85 87 89 

312001 Register obyvateľstva - REGOB 248 254 260 

312001 Cestná doprava a pozemné komunikácie KUCD a PK 39 40 41 

312001 Dotácia na voľby 1 000 0 0 

312001 ÚPSVR – strava 590 604 619 

312001 ÚPSVR - školské pomôcky 33 34 35 

312001 ÚPSVR - na vytvorené pracovné miesto 1 609 0 0 
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  BEŽNÝ ROZPOČET 288 700 
291 
586 

297 
212 

  Kapitálové príjmy 0 0 0 

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 0 0 0 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 57 284 31 972 31 722 

454001 Prostriedky z rezervného fondu 15 655 7 980 5 000 

  Zostatok prostriedkov z minulých období 41 629 23 992 26 722 

  Príjmy spolu 345 984 
323 
558 

328 
934 

     

 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2012 2013 2014 

Č. ek. klas. Názov položky EUR EUR EUR 

  Samospráva 123 260 
123 
738 

126 
275 

610 Mzdy a platy 45 550 46 643 47 763 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 11 440 11 715 11 996 

631 Cestovné náhrady 2 800 2 867 2 936 

632001 Plyn 6 700 6 861 7 025 

632001 Elektrická energia 2 200 2 253 2 307 

632001 Verejné osvetlenie Bobot 5 300 5 427 5 557 

632001 Verejné osvetlenie Bobotská Lehota 1 800 1 843 1 887 

632002 Voda 150 154 157 

632003 Telefón 2 040 2 089 2 139 

632003 Poštové a kuriérsky služby 540 553 566 

632004 Internet 185 189 194 

633004 Stroje, náradie, zariadenia 1 000 1 000 1 000 

633016 Hodove slavnosti 2 000 1 000 1 000 

633016 Prispevky, dary 1 500 1 500 1 500 

633006 Všeobecný materiál 5 000 5 000 5 000 

633006 Verejné osvetlenie - všeobecný materiál 500 512 524 

633009 Knihy, časopisy, noviny  110 113 115 

633009 Knihy do knižnice 200 200 200 

633016 Reprezentačné 500 500 500 

634001 Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 800 819 839 

635 Údržba  2 090 2 090 2 090 

637001 Školenia, kurzy, semináre 1 385 1 418 1 452 

637002 Konkurzy a súťaže 1 000 1 000 1 000 

637003 Webstránka obce, novoročné pozdravy 200 200 200 

637004 Všeobecné služby 1 800 1 843 1 887 

637004 Projekty 3 000 3 000 3 000 

637005 Domov sociálnych služieb 2 600 2 662 2 726 

637006 Zdravotné prehliadky 100 102 105 

637012 Bankové poplatky 230 236 241 

637012 Skládkovanie a odvoz komunálneho odpadu 16 150 16 538 16 935 

637015 Poistenie majetku, osôb 850 870 891 

637026 Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva 340 340 340 

637026 Odmeny členom volebných komisií 1 000 0 0 
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642 Príspevky fyzickým osobám, neziskovým organizáciám 200 200 200 

642006 Členské príspevky  2 000 2 000 2 000 

  Materská škola 57 234 69 390 70 965 

610 Mzdy a platy 34 000 34 816 35 652 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 13 500 13 824 14 156 

631 Cestovné náhrady 80 82 84 

632001 Plyn 3 700 3 789 3 880 

632001 Elektrická energia 1 500 1 536 1 573 

632002 Voda 170 174 178 

632003 Telefón 270 276 283 

633006 Všeobecný materiál 500 11 294 11 475 

632004 Internet 92 94 96 

633009 Učebné pomôcky 800 819 839 

633009 Učebné pomôcky - predškoláci 2 592 2 654 2 718 

637001 Školenia, kurzy, semináre 30 31 31 

  Základná škola 50 140 51 163 52 210 

610 Mzdy a platy 21 700 22 221 22 754 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 7 400 7 578 7 759 

631 Cestovné náhrady 100 102 105 

632001 Plyn 3 700 3 789 3 880 

632001 Elektrická energia 1 500 1 536 1 573 

632002 Voda 170 174 178 

632003 Telefón 70 72 73 

633006 Všeobecný materiál 7 524 7 524 7 524 

632 004 Internet 93 95 98 

633006 Školské potreby pre sociálne slabších žiakov 33 34 35 

633009 Učebné pomôcky 7 410 7 588 7 770 

634004 Cestovné - žiaci 140 143 147 

637001 Školenia, kurzy, semináre 100 102 105 

637004 Všeobecné služby 160 164 168 

637015 Poistenie žiakov 40 41 42 

  Školská družina 10 550 10 798 11 053 

610 Mzdy a platy 7 400 7 578 7 759 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 2 750 2 816 2 884 

633006 Všeobecný materiál 200 200 200 

633009 Učebné pomôcky 200 205 210 

  Školská jedáleň 20 430 20 897 21 375 

610 Mzdy a platy 10 300 10 547 10 800 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 3 750 3 840 3 932 

632001 Plyn 3 700 3 789 3 880 

632001 Elektrická energia 1 500 1 536 1 573 

632002 Voda 170 174 178 

632003 Telefón 30 31 31 

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 200 200 200 

633006 Všeobecný materiál 250 250 250 

633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 30 30 30 
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637014 Režijné náklady na stravu 500 500 500 

  Dom smútku  860 881 902 

632001 Elektrická energia 850 870 891 

632002 Voda 10 10 10 

  Zdravotné stredisko 7 020 7 188 7 361 

632001 Plyn 4 000 4 096 4 194 

632001 Elektrická energia 2 500 2 560 2 621 

632002 Voda 150 154 157 

632003 Telefón 370 379 388 

  Dobrovoľný hasičský zbor 3 230 2 442 2 454 

632001 Elektrická energia 500 512 524 

633006 Všeobecný materiál 530 530 530 

634001 Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 150 150 150 

634003 Poistenie auta 300 300 300 

635 Údržba  430 430 430 

642 Dotácia hasičskému zboru 1 320 520 520 

  Telovýchovná jednota Bobot 3 330 3 410 3 492 

632001 Plyn 1 600 1 638 1 678 

632001 Elektrická energia 1 400 1 434 1 468 

632002 Voda 130 133 136 

632003 Telefón 200 205 210 

  Dychová hudba Boboťanka 350 350 350 

642 Dotácie 350 350 350 

  Klub turistov 200 200 200 

642 Dotácie 200 200 200 

  Klub dôchodcov 100 100 100 

642 Dotácie 100 100 100 

  Opatrovateľská služba 1 250 1 280 1 311 

610 Mzdy a platy 1 250 1 280 1 311 

  BEŽNÉ VÝDAVKY 277 954 
291 
836 

298 
047 

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 36 058 0 0 

717002 Rekonštrukcia obecných budov (kabiny) 6 058 0 0 

717002 Zatepľovanie budov: MŠ, ZŠ (príp. Kultúrny dom, OU) 30 000 0 0 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 31 972 31 722 30 887 

  Zostatok prostriedkov z minulých období k 31.12. 23 992 26 722 25 887 

  Prostriedky z rezervného fondu k 31.12. 7980 5 000 5 000 

  Výdavky spolu  345 984 
323 
558 

328 
934 
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Príloha č.2 

 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

1/2012 

o určení školského obvodu Základnej školy 
v Bobote, zriadenej obcou Bobot 

 

 

 

16.6.2012 
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Obecné zastupiteľstvo v Bobote na základe  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a podľa § 8  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
 
 
 
 
 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) 

 

 

 
o zriadení školského obvodu pre 1.-4. ročník  Základnej školy v Bobote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN o určení školského obvodu Základnej školy v Bobote , zriadenej obcou Bobot 
vyvesené na obecnej tabuli: 3.5.2012 
 
Návrh VZN o určení školského obvodu Základnej školy v Bobote , zriadenej obcou Bobot 
zvesené na obecnej tabuli: 31.5.2012 
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Článok 1 

 
(5) Školský obvod pre Základnú školu Bobot tvorí územie obce Bobot a Horňany, na 

základe Dohody o spoločnom školskom obvode, uzatvorenej medzi starostami obce Bobot 
a Horňany . 
 

(6) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom   
     má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa ods.3 
 
     (3) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského 
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa 
hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi 
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi 
základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, 
oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom 
školskom obvode. 
     

Článok 2 

 
(1) Toto VZN bolo schválené OZ v Bobote dňa 16.6.2012 

 
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo Bobot. 
 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.6.2012 
 
 
V Bobote, dňa 16.6.2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Ľubomír Tunega  

starosta obce 
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Príloha č.3 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

2/2012 

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

školstva 

 

16.6.2012 
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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: 3.05.2012 
 
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na úseku školstva zvesené z obecnej tabule dňa: 31.05.2012 
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§ 1  

Spoločné ustanovenia 

(4) 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. 

 
(5) 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). 

 
(6) 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. 
 

(7) 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. 
 

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

§ 2  

Určenie výšky dotácie 

(9) 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. 
 

(10) 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. 
 

(11) 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. 
 

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

§ 3  

Záverečné ustanovenia 
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(13) 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 16.6.2012 s uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 
16.6.2012 a ruší sa VZN č.3/2011. 
 

(14) Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bobote. 
 
 
 
V Bobote 16.6.2012 
 
 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Ľubomír Tunega v.r. 

starosta obce 
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 Príloha č. 1 
 
Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke pre rok 
2012 vyplýva: 

- Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2012 za SR v € :  1 262 766 000 
- Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2011 za SR : 8 394 710,3 
 
Výpočet výšky koeficientu: 
 
0,40 x výnos DPFO za SR / prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho 
kalendárneho roka za SR 
 
0,40 x (1 262 766 000 / 8 394 710,3) = 0,40 x 150,42 = 60,16 
 
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 2012 platí: 
 
Materská škola:  
  
43 detí (nad 3 roky)     43 x 60,16 x 31     =  80 193,28 € 
potom na 1 dieťa         80 193,28 : 43       =    1 864,96 € 
 
Školský klub detí: 
 
22 žiakov                     22 x 60,16 x 6       =   7 941,12 € 
potom na 1 dieťa         7 941,12 : 22         =      360,96 € 
 

      Školská jedáleň:  
 
      30 stravníkov               30 x 60,16 x 2       =  3 609,60 € 
      potom na 1 stravníka   3 609,60 : 30         =     120,32 € 
 
 
 
 
Kategória škôl a školských zariadení                Výška finančných prostriedkov  
v obci Bobot                                                          na financovanie originálnych kompetencií 
                                                                               na úseku školstva (na mzdy a prevádzku) 
                                                                               na žiaka v jednom kalendárnom roku v € 
___________________________________________________________________________ 
 
Materská škola – dieťa nad 3 roky                                       1 865 € 
Školský klub detí                                                                       361 € 
Zariadenie školského stravovania                                           120 € 
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Príloha č.4 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 2011 vyvesený na obecnej tabuli dňa : 
1.6.2012 
 

 
Návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 2011 zvesený z obecnej tabule dňa : 
16.6.2012 
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Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje: 
 
 
 

1. Rozpočet obce na rok 2011 
 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 
 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 
 

4. Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2011 
 

5. Prehľad  o stave a vývoji dlhu 
 

6.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 
 

7.  Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

8.  Prehľad o poskytnutých zárukách 
 

9.  Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
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1. Rozpočet obce na rok 2011 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. 
 
Obec na rok 2011 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 2011 bol  zostavený vyrovnaný rozpočet . 
Celkové príjmy :    235 215 € 
Celkové výdavky : 235 215 €  
     
Hospodárenie obce sa riadilo podľa  schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce 
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2010,  Uznesením  č. 22/2010. 
 
Nakoľko niektoré položky tohto rozpočtu bolo potrebné znížiť, resp. zvýšiť podľa 
skutočného čerpania, bola Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 Uznesením č. 
126/2011, schválená zmena rozpočtu. Po týchto zmenách sme opäť dosiahli vyrovnaný 
rozpočet vo výške 303 169 € , rovnako na strane príjmov aj na strane výdavkov. 

 
Rozdelenie rozpočtu: 
/po zmene/ 
 

     Bežný rozpočet 
     bežné príjmy              254 740 

bežné výdavky          280 889 
 
Kapitálový rozpočet 

      kapitálové príjmy                  0 
kapitálové výdavky     22 280 
 
Finančné operácie 

      príjmy                          48 429 
výdaje                                   0 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 
 
Celkové rozpočtové príjmy          skutočnosť             % plnenia 
 
303 169                                        322 188,50                   106 
 
 
Daňové príjmy 
 
Výnos dane poukázaný územnej samospráve bol rozpočtovaný vo výške 145  000 € a k 
 31.12.2011  boli na účet poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 178 555,44 €,  
čo predstavuje plnenie na  123  %. 
 
Daň z pozemkov a zo stavieb bola rozpočtovaná vo výške 24 400 € a skutočne prijaté 
miestne dane od daňových poplatníkov boli  vo výške  28 005,01  €  , čo  predstavuje  
plnenie  na  115 % .   
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Daň za psa , rozpočtovaná vo výške 850 € bola zaplatená vo výške  732,50 €, čo je 
plnenie na 86 %. 
 
Poplatok  za  komunálny  odpad  a drobný  stavebný  odpad  bol rozpočtovaný vo výške 
12 250 € a zaplatený vo výške 11 401,39 €, 
čo predstavuje plnenie na 93 % . 
 
V tomto roku sa nám podarilo získať od firmy Ludoprint  a.s. značnú časť  nedoplatkov na 
daniach  a komunálnom odpade vo výške 8 689,66 €, ktoré nám dlžila ešte za minulé 
obdobia. 

 
Položkovitý prehľad plnenia ostatných príjmov:  
 
Druh príjmu               rozpočtované     skutočnosť    % plnenia 
 
prenájom priestorov       4 512                  5 191,14            115 
 
overovanie listín 
a podpisov                         500                      372,44             74 
 
poplatok za DS a 
hrobové miesta                  300                      359,20           120 
 
dotácie pre ZŠ a MŠ     45 488                 53 441,60           117 
 
príspevky rodičov 
MŠ a ŠKD                       1 350                   2 193               162 
 
hlásenie rozhlasom          1 100                      433,92            39 
 
bankové úroky                     50                         37                 74 

 
za výherné automaty      2 987                    2 987                 100 
 
ostatné dotácie                4 723                   5 676,77             120 

    
 Prehľad plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie: 

 
                                           rozpočtované     skutočnosť    % plnenia 
 

    111003 - Výnos dane z príjmov 
poukázaný územnej samospráve             145 000                   178 555,44             123 
 
121001 – Z pozemkov                               12 200                     20 296,31             166    
 
121002 – Zo stavieb                                   12 200                      7 708,70               63  
 
133001 – Za psa                                              850                          732,50              86  
 
133013 – Za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady                          12 250                      11 401,39             93 
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212003 – Z prenajatých budov, 
priestorov a objektov                                    4 512                        5 191,14            115 
 
221004 – Ostatné poplatky                              500                           372,44              74 
 
221005 – Za výherné hracie prístroje           2 987                         2 987                100 
 
222003 – Za porušenie predpisov                       0                             30    
 
223001 – Za predaj výrobkov,                         300                           359,20            120 

      tovarov a služieb 
 
      223002 – Za jasle, materské školy 
      a školské kluby detí                                       1 350                        2 193                 162 
 
      223003 – Za stravné                                    11 000                      14 443,41             131 
 
      223004 – Za hlásenie                                     1 100                           433,92              39 
 
      229005 – Za znečisťovanie ovzdušia                   0                              33,20 
 
      242 – Z vkladov                                                  50                              37                  74 
 
      312001 – Zo štátneho rozpočtu                    50 211                       59 621,31           118 
 
      453 – Zostatok prostriedkov 
      z predchádzajúcich rokov                              34 774                              0 
 
      454001 – Z rezervného fondu obce                13 655                    13 654,80           100 

 
V roku 2011 prijala Obec Bobot tieto dotácie: 
 
 
Poskytovateľ:                 Účel dotácie:                     Výška dotácie: 
_____________________________________________________ 
 
Krajský školský              prostriedky pre žiakov 
úrad Trenčín                   ZŠ a predškolákov MŠ         53 441,60  € 
 
Ministerstvo                    na bežné výdavky spojené 
financií SR                      s výkonom samosprávnych 
                                        funkcií obce                            3 179       € 
 
Ministerstvo                    na výdavky spojené 
vnútra SR                        s hlásením a evidenciou 
                                        pobytu občanov                         248,16   € 
 
Krajský úrad životného      starostlivosť o ŽP                    
prostredia v Trenčíne                                                          85,75   € 
 
Krajský úrad v TN 
pre cestnú dopravu 
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a pozemné komunikácie      údržba komunikácií               39,52   € 
 
Krajský stavebný úrad        stavebný poriadok a 
v Trenčíne                           územné plánovanie               699,36   € 
 
Úrad práce, sociálnych      dotácia na stravu a   
vecí a rodiny Trenčín         školské potreby pre deti 
                                           v hmotnej núdzi                     527,66   € 
 
Ministerstvo vnútra SR      na sčítanie obyvateľov          688,32   € 
 
Recyklačný fond             na odpadové hospodárstvo       209        € 
 
Úrad práce, sociálnych      dotácia na vytvorené 
vecí a rodiny Trenčín         pracovné miesto                     502,94   € 
 
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 

 
     Celkové rozpočtované výdavky             skutočnosť         % plnenia 
 
     303 169                                                  309 554,65              102 
 
 Položkovitý prehľad plnenia vybraných druhov výdavkov: 
 
       
     Druh výdavku                rozpočtované     skutočnosť    % plnenia    
 
     mzdy zamestnancov 
     + odvody                          167 780           166 531,98          99 
 
     cestovné náhrady                 3 200                  3 389,52         106  
 
     elektrická energia,              41 102                42 378,26         103 
     plyn a voda 
 
     výdavky na telefóny            3 056                  3 027,73           99 
 
     opravy a údržba                    3 788                  4 585,15         121 
 
     výdavky na školenia             1 100                  1 111               101 
 
    odvoz a zneškodnenie 
     komunálneho odpadu         15 250                 16 150,44        106 
 
     všeobecný materiál            15 384                  13 334,93         87  
 
     výmena okien na KD             15 560                  15 560,80       100 
 
     reprezentačné výdavky           4 306                    5 063,91        118 
 
     výdavky na stravovanie      10 146                   12 882,16        127  
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     knihy do knižnice                           300                             182,56          61 
 
Prehľad plnenia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 
 
                                                           rozpočtované    skutočnosť    % plnenia   
 
 
01.1.1.6 – Obce                                  107 026             114 081,71             107 
 
01.1.2 – Finančná a rozpočtová 
oblasť                                                        600                     317,85              53 
 
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi            1 000                     880,82              88 
 
04.5.1 – Cestná doprava                         2 500                 2 502,54            100 
 
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi            15 250                16 601,64           109     
 
05.6.0 – Ochrana živ. prostredia               900                   1 794,09           199 
  
06.4.0 – Verejné osvetlenie                   6 850                   5 359,37              78 
 
07.6.0 – Zdravotníctvo                          7 000                  7 071,54            101 
 
08.1.0 – Rekreačné a športové                
služby                                                    3 800                  3 606,62              95 
 
08.2.0.5 – Knižnice                                  300                     182,56              61                    
 
08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby       6 990                   6 720                  96 
 
08.4.0 – Náboženské a iné  
spoločenské služby                               1 900                  1 268,78              67 
 
09.1.1.1 – Predškolská výchova  
s bežnou starostlivosťou                     52 397                56 324,69            107 
 
09.1.2.1 – Základné vzdelanie 
s bežnou starostlivosťou                     43 528                51 328,80            118 
 
09.5.0.1 – Zariadenia pre záujmové  
vzdelávanie                                         10 032                  2 823,60              28 
 
09.6.0.1 – Školské stravovanie 
v predškolských zariadeniach 
a základných školách                             18 742             16 118,69              86 
 
10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby 
- staroba                                                   5 964                3 676,14              62 
 
10.2.0.3 – Príspevky neštátnym 
subjektom – staroba                                 2 830                2 849,01           101 
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4. Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch      
a v pokladni k 31.12.2011 
 
Dexia banka Slovensko, a.s. 
  

a. bežný účet                            2 200,78  € 
              -   školský účet                                    13,15  € 
 
         Všeobecná úverová banka, a.s. 
 

b. bežný účet                             6 986,20  € 
              -   účet sociálneho fondu                1 913,10  € 
              -   účet školskej jedálne                  2 552,45  € 
 
         Peňažná hotovosť v pokladni                 385,50  € 
                                                      –––––––––––––––––––––- 
         Celkové finančné prostriedky            44 051,18  €  
 

5.   Prehľad o stave a vývoji dlhu 
        
 
Obec  nespláca  žiaden  úver a  neeviduje ani iné podobné dlhodobé záväzky.  
 
Výšku záväzkov k  31.12.2011 predstavujú posledné  nevyplatené  mzdy  zamestnancom ,  
odvody , dodávateľské  faktúry  a  ostatné krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti.  
 
Pohľadávky, ktoré obec eviduje k 31.12.2011 tvoria z väčšej časti nezaplatené miestne 
dane a poplatky daňových poplatníkov. 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 

 
AKTÍVA CELKOM:                               267 914  € 
 
 
Dlhodobý hmotný majetok                      106 423  € 
v tom: 021 - stavby                                    93 417  € 
           022 - samostatné hnuteľné veci        6 286  € 
           042 – obstaranie majetku                  6 720  € 
 
Dlhodobý finančný majetok                    102 968  € 
v tom: 069 – ostatný dlhodobý FM         102 968  € 
 
Zásoby                                                              77  € 
v tom: 112 – materiál                                       77  € 
 
Krátkodobé pohľadávky                            13 782  € 
v tom: 318 – Nedaňové pohľadávky           7 527   € 
           319 – Daňové pohľadávky               6 094   € 
           314 -  Poskytnuté preddavky                 30   € 
           315 – Ostatné pohľadávky                   120   € 
           378 – Iné pohľadávky                            11   €  
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Finančné účty                                             43 702  € 
v tom: 213 – Ceniny                                            0  € 
           221 – Bankové účty                         43 316  € 
           211 – Pokladňa                                     386 € 
 
Časové rozlíšenie                                             962  € 
v tom: 381 – Náklady budúcich období           962  € 
 
 

 PASÍVA CELKOM:                                         267 914  € 
 
    Vlastné imanie                                                   228 300  € 
    v tom: 428 – HV za minulé roky                       215 365  € 
               HV za účtovné obdobie 2011              12 935  € 
    Záväzky                                                               35 486  € 
    v tom: 323 – Krátkodobé zákonné rezervy         12 834  € 
               472 – Záväzky zo sociálneho fondu           5 656  € 
               321 – Dodávatelia                                       4 227  € 
               331 – Zamestnanci                                      7 164  € 
               336 – Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP          4 558  € 
               342 – Ostatné priame dane                            600   € 
               333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom   417  € 
               341 – Daň z príjmov PO                                   30  €     
 
     Časové rozlíšenie                                                   4 128  € 
     v tom: 384 – Výnosy budúcich období                  4 128  € 
 

7.  Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

 Obec  nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.  
  

8.  Prehľad o poskytnutých zárukách 
Obec v roku 2011 neposkytla žiadne záruky. 

 
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 

 
V Bobote, dňa   31.5.2012 
 
Vypracovala:   Lobotková Dáša 
 
 
 
 
                                                            ............................................... 
                                                                Tunega Ľubomír 
                                                                         starosta obce 
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Príloha č.5 

 
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVERE ČNÉMU 

 ÚČTU OBCE ZA ROK 2011 
 
 

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 2011. 
 

Návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 2011 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. a) citovaného zákona - údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s 
rozpočtovou klasifikáciou. 

 
Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom schváleným uznesením obecného 

zastupiteľstva  č. 22/2010 zo dňa 19.11.2010 v sume 235 215 € 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. Prostriedky z predchádzajúcich období  vo výške 34 774 €  a 
prostriedky z rezervného fondu vo výške 13 655 € neboli zapracované v schválenom 
rozpočte, čiže neboli schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bobot podobne ako 
kapitálový rozpočet. Na zasadnutí OZ dňa 14.12.2011 bola schválená zmena rozpočtu na rok 
2011, pomocou ktorej bol rozpočet rozčlenený na bežný a kapitálový a boli do neho doplnené 
aj finančné operácie, čím sa rozpočet zvýšil na 303 169 Eur. 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. nebolo vykonané overenie účtovnej závierky za  rok 2011 audítorom.   

 
Príjmy celkom 

 
V roku 2011 celkové príjmy obce predstavovali 322 188,50 € z plánovaných 303 169 

€, z toho príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 273 600,70 €. Kapitálové príjmy boli  
v sume 159 € získané z predaja pozemku a finančné príjmové operácie pozostávali z prevodu 
peňažných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 34 774 € a z prostriedkov 
z rezervného fondu v sume 13 654,80 €. Najväčším príjmom roku 2011 bol výnos dane 
poukázaný územnej samospráve vo výške 178 555,48 €. Celkový rozpočet bol splnený na 106 
%, pričom plnenie bežného rozpočtu bolo totožné s plnením celkového rozpočtu. Obec v roku 
2011 prijala dotácie vo výške 59 621,31 € z očakávaných 50 211 €. Dotácia z Krajského 
školského úradu vo výške 53 441,60 € bola najväčšou dotáciou. 
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Výdavky celkom 
 
 Celkové výdavky za rok 2011 boli vyčerpané v sume 309 554,65 € z plánovaných 303 
169 €, čím bolo dosiahnuté 102 %-né plnenie. Z toho kapitálové výdavky predstavovali 
22 280 €. Pozostávali z výmeny okien na budove KD a OÚ vo výške 15 560,80  € 
z plánovaných 15 560 € a z vypracovania projektov v sume 6 720 €. V porovnaní 
s rozpočtovanými výdavkami výdavky bežného rozpočtu predstavovali 93 %. V štruktúre 
bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku výdavky na mzdové náklady a odvody 
zamestnancov obce, ktoré predstavovali až 54 % z celkových výdavkov bežného rozpočtu. 
Druhú najväčšiu položku predstavovali výdavky na energie v sume 42 378,26 € 
z rozpočtovaných 41 102 €. 

 
Výsledok hospodárenia 

 
Za rok 2011 dosiahla obec prebytok rozpočtu vo výške 12 935 €, ktoré boli prevedené 

do ďalšieho rozpočtového roku 2012.  
 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2011 
  
Koncom roka 2011 obec disponovala finančnými prostriedkami v sume 44 051,18 €, 

z čoho sa 39 186,98 € nachádzalo na bežných účtoch v bankách. Na účte Sociálneho fondu 
boli k 31.12.2011 finančné prostriedky vo výške 1 913,10 €, na účte školskej jedálne bolo 
2 552,45  € a 13,15 € sa nachádzalo na školskom účte. V pokladni obec ku koncu roka 
evidovala zostatok 385,50 €. 

 
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 

  
K 31.12.2011 obec mala vyrovnanú bilanciu aktív a pasív vo výške 267 914 €. 

Najväčšiu položku aktív tvoril dlhodobý hmotný majetok v sume 106 423 €, z čoho obec 
vlastnila ku koncu roka 2011 stavby v sume 93 417 € a samostatné hnuteľné veci vo výške 
6 286 €. Na účte obstarania majetku sú vypracované projekty vo výške 6 720 €. 
  

Už v predošlom roku v odbornom stanovisku k záverečnému účtu som poukazovala na 
stav účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok v sume 102 968  €.  Táto suma bola takto 
zaúčtovaná ešte v roku 2007, avšak neviem, z čoho pozostáva. Pravdepodobne ide len 
o nesprávne zaúčtovanie.  
 
 Obec mala k 31.12.2011 krátkodobé pohľadávky vo výške 13 782 €, z čoho väčšiu 
časť tvorili nedaňové pohľadávky v sume 7 527 € a nižšiu sumu predstavovali daňové 
pohľadávky  - 6 094 €. Najväčšiu časť z týchto nezaplatených daní a miestnych poplatkov 
dlhuje obci firma LUDOPRINT, a.s. 
 
 Podľa súvahy mala obec ku koncu roka 2011 na bankových účtoch finančné 
prostriedky vo výške 43 316,50 €. Táto suma sa nezhoduje s reálnym stavom na bankových 
účtoch. Je to spôsobené tým, že v súvahe do účtu 221 – Bankové účty vstupuje i účet 261 – 
Peniaze na ceste vo výške 350 €, a to buď prirátaním alebo odrátaním, v našom prípade 
prirátaním. 
 
 Na záväzkovom účte 321 – Dodávatelia sú zaúčtované posledné nezaplatené faktúry 
vo výške 4 227 €. 
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Záver 
  

Návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 2011 je spracovaný v súlade s 
ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
s výnimkou § 16, ods. 5, písm. a) citovaného zákona - údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 
§ 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, nakoľko záverečný účet obce neobsahuje 
tieto údaje. Príjmy i výdavky sú členené z rôznych hľadísk, ale chýba mi členenie na bežné, 
kapitálové výdavky a príjmy a finančné operácie a ich plnenie. 
 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 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 2011 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 12 330 €, ktorý bol 
prevedený do finančných operácií rozpočtového roka 2011. 

 
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 2011 výrokom: 
 
 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD. 
  

 
 

 
 

V Bobote, 14. júna 2012                            Ing. Veronika Filinová 
                                                                                     hlavná kontrolórka obce 
 


