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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  ospravedlnený 

 p. Ján Mokráň   

 p. Dana Zápotočná   ospravedlnená 

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová  ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2012  

4. Schválenie zmeny uznesenia č. 7/2013 a č. 18/2013 – zmena počtu bytov , bytových 

jednotiek na 16   

5. Schválenie investičných nákladov na opravu budovy kultúrneho domu – schodište 

a fasáda 

6. Schválenie zriadenia obecnej stavebno – obchodnej prevádzky 

7. Rôzne  

8. Došlá pošta 

9. 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, navrhol overovateľov zápisnice, zapisovateľku zápisnice a oboznámil 

prítomných s programom rokovania OZ , ktorý bez pripomienok poslanci OZ schválili. 

 

Overovatelia zápisnice:  

- p. Ján Mokráň 

- p. Jozef Marušek 

 

Zapisovateľka zápisnice: p. Marcela Bartošová 

Prítomní: 5 poslanci ( Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, p. J. Marušek, p. J. Mokráň,  Ing. B. 

Michalička) 

Neprítomní :  2 poslanci (p. D. Zápotočná, p. P. Minárik) 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice a program rokovania OZ . 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení 

Zasadnutia OZ – rok 2011 

 
- Uznesenie č.96/2011–výmena brány MŠ a ZŠ–  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 118/2011 – zbúranie RD č.110- p. Sekerková –  uznesenie splnené 

 

Zasadnutie OZ - 23.3.2012 

 

- Uznesenie č.19/2012 – odpredaj pozemku obyvateľom bytoviek č.313 a č.319 –

uznesenie trvá 

 
Zasadnutie OZ – 16.6.2012 

 

- Uznesenie č.43/2012 – výmena okien a dverí MŠ, ZŠ, ŠJ realizovať až v roku 

2013 – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 23.11.2012 

 

- Uznesenie č.78/2012 – realizácia orientačného označenia názvov ulíc obce 

Bobot a sume 2000 euro – uznesenie trvá 
 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 4 - 

Zasadnutie OZ 23.3.2013 

 

- Uznesenie č.7/2013 – schválenie výstavby obecných nájomných bytov formou 

kúpy (9 –bytovka) – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.15/2013- schválenie finančnej podpory na oslavy 70.výročia TJ 

Tatran Bobot v sume 1000 eur – uznesenie trvá 

 
Zasadnutie OZ 26.4.2013 

 
- Uznesenie č.17/2013- schválenie výstavby obecných nájomných bytov  na 

pozemku par. č 220/2 pri pánovi  Pieružkovi – uznesenie splnené 

- Uznesenie č. 18/2013 – schválenie investičného zámeru obstarania nájomných 

bytov formou kúpy – presná formulácia uznesenia v zmysle platnej legislatívy – 

uznesenie trvá 

- Uznesenie č. 19/2013 – podanie žiadosti na získanie dotačných zdrojov , 

spracovanie projektovej dotácie na výstavbu kanalizácie a ČOV 

    ( v hodnote cca 5000 eur)- uznesenie trvá 

- Uznesenie č. 20/2013 -  schválenie príspevku pre centrá voľného času  

     v sume 5 eur- uznesenie splnené 

  

3. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2012 

 

Starosta obce Bobot Ľubomír Tunega dal na schválenie záverečný účet obce za rok 2012 

(príloha č.1) , ktorý bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 až 10 zákona č. 

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

niektorých zákonov, ktorý musí byť schválený v zákonnom termíne do 30.06.2013  a zároveň 

poslanci OZ zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky Ing. V. Filinovej za I . a II. polrok 

2012 (príloha č.2  a č.3) 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z záverečný účet obce 

Bobot za rok 2012 bez výhrad.          

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

4. Schválenie zmeny uznesenia č.7/2013 a č.18/2013 – zmena 

počtu bytových jednotiek na 16  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ , že v došlej pošte máme zaevidované nové žiadosti 

o obecné nájomné byty – celkový počet žiadosti je 17 vrátene 1 bytu obecného. Preto navrhol 

zvýšiť výstavbu bytových jednotiek z 9 na 16 – zmena uznesenia č.7/2013 a uznesenia 

č.18/2013. Poslanci OZ s výstavbou obecných nájomných bytov so zvýšením na 16 bytových 

jednotiek súhlasili.  Poslanec Ing. B. Michalička navrhol uviesť v zápisnici menný zoznam 

žiadateľov obecných nájomných bytov . 
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Zoznam žiadateľov. 

1.Anton Kučmín 

2.Zuzana Mokráňová 

3.Dušan Vertfein 

4.Michal Šnobel 

5.Dana Stračiaková 

6.Vladimír Belán 

7.Mario Kollár 

8.Darina Porubčanová 

9.Ľubomír Galko 

10.Bc.Martina Galková 

11.Andrea Chovancová 

12.Marián Šicha 

13.Daniel Mokráň 

14.Mariana Mikulovská 

15.Martin Grman 

16.Michaela Briliaková 

17. Obecný byt 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Výstavbu 16-bytového domu a teda zmenu uznesenia 

č.7/2013 a č.18/2013   

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

5. Schválenie investičných nákladov na opravu budovy 

kultúrneho domu – schodište a fasáda 

Z dôvodu kritického stavu schodišťa a balkóna na kultúrnom dome a z dôvodu bezpečnosti 

starosta obce navrhol tieto priestory opraviť , na čo je potrebné vyčísliť z rozpočtu obce 2013 

finančnú čiastku cca 8 300 eur vrátene nastriekania fasády v prednej časti KD ( celková cena  

materiál + práca)  

Poslanec J. Marušek sa spýtal starostu obce ako to vyzerá s dotáciami na zateplenie 

kultúrneho domu a či by sa nemalo ešte počkať. Starosta uviedol , že oprava schodišťa 

a balkóna nie je zahrnutá v dotáciách na zateplenie kultúrneho domu. 

Starosta obce poznamenal , že oprava schodišťa a balkóna by sa mohla realizovať v druhom 

polroku 2013 , pretože schodište a balkón sú v havarijnom stave a treba ich opraviť čím skôr.    

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vyčleniť z rozpočtu obce 2013 finančnú čiastku cca 8 300 

eur na opravu schodišťa a balkóna na kultúrnom dome . 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
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6. Schválenie zriadenia obecnej stavebno – obchodnej 

prevádzky 

Starosta obce p. Tunega podal návrh na zriadenie obecnej stavebno –obchodnej prevádzky , 

nakoľko obec bude realizovať investičné stavebné akcie ako je napr. výstavba 16-bytovky 

,výstavba kanalizácie  a na realizáciu týchto investičných akcií by sa v subdodávkach mohla 

podieľať obecná prevádzka , ktorá by mohla obci priniesť finančné prostriedky a tak isto by 

sa vytvorili aj nové pracovné miesta. Vlastne by vznikla s. r. o , ktorej majiteľom by bola 

obec Bobot a mala by pre obec len prínos. Zriadiť by sa mala čím skôr , ešte do začatia 

výstavby 16- bytovky , aby sme mohli zamestnať našich občanov pri výstavbe bytovky. 

Starosta obce povedal , že prevádzka by sa založila v zmysle platných zákonov, konateľ sa 

vyberie výberovým konaním , vykonávať ho môže aj  starosta obce ale bez nároku na mzdu. 

Prevádzka by musela byť samostatná ekonomická zložka a obec bude výlučným majiteľom. 

Ing. B . Michalička  povedal , že myšlienka je to veľmi dobrá  ale to nestačí aby prevádzku 

schválili , potrebuje nejaké podklady, nejaký reálny návrh ako by prevádzka mala fungovať 

a až potom dať  hlasovať za zriadenie.. Nakoľko by sa jednalo o verejné financie obce obecné 

zastupiteľstvo by malo o všetkom rozhodovať a mať kontrolu nad prevádzkou, OZ by malo 

mať rozhodovaciu právomoc. 

Poslanec p. Hloža konštatoval , že nevidí dôvod na neschválenie zriadenia prevádzky veď  

prevádzka vlastne bude slúžiť len pre občanov obce a pokiaľ nebude vykazovať žiaden zisk  

môže sa hocikedy zrušiť. 

Slečna Z. Čerňanská sa spýtala starostu obce , či už vie kto asi pripadá do úvahy (konkrétne ) 

kto by bol zamestnancom prevádzky, spýtala sa či napr. p. M. Michalička by bol naďalej 

zamestnancom obce alebo zamestnancom prevádzky. Starosta obce povedal , že ešte nemá 

konkrétnych ľudí ,ale v obci je dosť občanov , ktorí by prácu uvítali a je dosť možné , že aj p. 

Michalička bude zamestnancom prevádzky. 

Po diskusii poslanec Ing.  B. Michalička navrhol protinávrh schváliť uznesenie v znení - 

príprava podkladov na zriadenie obecnej stavebno- obchodnej prevádzky 

 

U z n e s e n i e  č . 2 5 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Protinávrh Ing. B. Michaličku – príprava podkladov na 

zriadenie obecnej stavebno –obchodnej prevádzky  

Za uznesenie hlasovali : 2 poslanci (Ing. B.Michalička. 

Ing. J. Jánošík)  

                                                        Nehlasovali : ( p. J.Mokráň , p. L. Hloža ) 

             Zdržal sa : 1 poslanec (p. J. Marušek) 

 

Po neschválení protinávrhu Ing. B. Michaličku starosta obce predložil na schválenie 

uznesenie v zmení schválenie zriadenia obecnej stavebno – obchodnej prevádzky obce Bobot 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zriadenie obecnej stavebno –obchodnej prevádzky obce 

Bobot 

                                                         Za uznesenie hlasovali : 3 poslanci( p. J. Mokráň , p. L.    

                                                                                                 Hloža, p. J. Marušek) ) 

              Zdržali sa : 2 poslanci (Ing. B. Michalička,  Ing. J.  

                                                                              Jánošík)  
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7. Rôzne 

V bode rôzne sa poslanec Ing. B. Michalička spýtal starostu obce , prečo je znova vyhlásené 

výberové konanie na riaditeľa ZŠ, keď bolo nedávno uskutočnené výberové konanie.  

Ľ Tunega starosta obce vysvetlil , že v predošlom výberovom konaní bola prostredníctvom 

Rady školy ZŠ  vybraná riaditeľka ZŠ  , ktorá nespĺňa kvalifikačné predpoklady  na funkciu 

riaditeľa a preto nemôže vykonávať riaditeľa ZŠ. Preto bolo vyhlásené nové výberové 

konanie na riaditeľa ZŠ v Bobote. 

  

Ďalej sa pán poslanec Ing. Michalička spýtal ako to vyzerá s dotáciami  na zateplenie 

obecných budov (MŠ, ZŠ ,ŠJ ,KD)  o ktoré sme žiadali. Starosta obce sa vyjadril , že sme 

dostali dotáciu na rekonštrukciu strechy na základnú školu v hodnote cca 35 000 eur ,ale na 

výmenu okien a zateplenie ZŠ sme dotáciu nedostali . Ďalej starosta obce  navrhol poslancom 

OZ,  aby schválili výberovú  komisiu  na výber dodávateľa  na výmenu  okien MŠ a ŠJ, ktorá 

sa bude realizovať z prostriedkov obce a zároveň navrhol aj schváliť výberovú komisiu na 

výber zhotoviteľa vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácie obce Bobot  a podanie 

žiadosti o dotácie na kanalizáciu z fondov. V obidvoch prípadoch navrhol za členov 

výberovej komisie všetkých členov stavebnej komisie. Poslanci OZ s návrhom starostu Ľ. 

Tunegu súhlasili. 

 

U z n e s e n i e  č . 2 7 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Výberovú komisie na výber dodávateľa na výmenu okien 

materskej školy a školskej jedálne v zložení členov 

stavebnej komisie ( p. Ľ. Hloža , p. J. Mokráň , p. J. 

Marušek, p. F. Kyselica )   

Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Výberovú komisiu na výber zhotoviteľa projektovej 

dokumentácie -  kanalizácia obce Bobot a podanie žiadosti 

z fondov v zložení členov stavebnej komisie ( p. Ľ. Hloža , 

p. J. Mokráň , p. J. Marušek, p. F. Kyselica )   

Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci  

 

Starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie preplatenia starej dovolenky v počte 20 

dní ,nakoľko nie je  možné pre pracovnú zaneprázdnenosť si dovolenku vyčerpať. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Preplatenie starej dovolenky starostovi obce Ľ. Tunegovi 

v počte 20 dní. 

Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci  

 

Ing . B. Michalička  poznamenal , že finančná čiastka , ktorú OZ schválilo na organizačné 

veci spojené s oslavami TJ Tatran Bobot 1000 eur nebudú postačujúce , nakoľko aj úprava 

areálu miestneho ihriska bude nákladná. Poslanec J. Marušek sa spýtal či by sa to nemohlo 

z časti financovať aj zo zisku pohostinstva TJ Tatran Bobot. Poslanec Ing. B. Michalička 
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povedal , že to by nepostačovalo . Starosta obce sa vyjadril , že úprava areálu miestneho 

ihriska nebola tento rok plánovaná v  rozpočte obce a treba navrhnúť a schváliť novú čiastku 

na úpravu areálu. Poslanec Ing. Michalička navrhol sumu 1000 eur z rezervy( prebytku ) obce 

Bobot..  

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vyčleniť z rozpočtu obce (z rezervy ) finančnú čiastku 

v hodnote 1000 eur na úpravu a opravu(rekonštrukciu) 

areálu TJ Tatran Bobot (miestne ihrisko ) 

Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci  

 

Pani M. Čerňanská sa spýtala starostu obce a poslancov OZ, či by sa nemohli vyčleniť 

financie na opravu garáže DHZ ,nakoľko padá omietka na hasičské auto čím sa znehodnocuje. 

Starosta obce Ľ. Tunega podotkol , že teraz sa objednalo  5 ks nových sviatočných oblekov  a 

čo sa bude dať opraviť ešte v rámci rozpočtu sa opraví.  Pani M. Čerňanská povedala , že 5 

oblekov je málo a potrebovali by aspoň 10 ks oblekov.  

 

Poslanec J. Marušek sa spýtal pána starostu na osadené stĺpiky s retiazkou pri MŠ a ZŠ , 

pripomenul , že OZ vyzývalo vlastníkov v časti Argentína na odstránenie a obec osadila také 

isté stĺpiky. 

Starosta vysvetlil poslancom  , že stĺpiky obec osadila z toho dôvodu , že návštevníci MŠ 

a ZŠ parkovali na trávniku za každého počasia a ničili trávnik , čím tam vznikali jamy 

a pritom parkovisko je o 50 m ďalej pri miestnom ihrisku ale tam neparkovali. 

Pán poslanec J. Marušek navrhol aby sa osadila dopravná značka pri MŠ a ZŠ „Zákaz 

parkovania „ a pri ihrisku značka „Parkovisko „ aby tam návštevníci MŠ a ZŠ parkovali. 

Starosta obce podotkol , že stĺpiky sa môže časom odstrániť, vyrovná sa terén dosadí tráva  

osadia sa  dopravné značky a ak návštevníci budú  parkovať pri futbalovom ihrisku môžu sa 

stĺpiky odstrániť.  

 

8. Došlá pošta 

Záplavy - obyvatelia obce Bobot ( p. Beňo , p. Šimon, p. Bučko ) na Podslivničnej ulici 

žiadajú obec Bobot o nápravu nakoľko každoročne na jar z pozemkov “ Závodie „ steká voda 

k ich rodinným domom .Majitelia týchto pozemkov (Závodie) spravili také terénne úpravy , 

že voda stekajúca s okolitého terénu nemá kde odtekať a podmokom im narušuje objekty čo 

sú minimálne zapustené do terénu šachty, studne a pod.  Preto žiadajú o vstúpenie do jednania 

o náprave s majiteľom pozemkov Závodie prípadne s obecným úradom Motešice , pretože 

pozemky sa nachádzajú v k. ú Motešice. 

Starosta obce Ľ . Tunega bol danú situáciu obhliadnuť  a konštatoval , že na uvedenom 

pozemku je urobená odvodňovacia kanalizácia na ktorej sa našla funkčná šachta do ktorej 

pritekajú a odtekajú splaškové vody. Starosta obce z tohto  dôvodu doporučuje, aby si občania 

zo spomínanej  ulice túto skutočnosť preverili a ďalej budú musieť túto situáciu riešiť 

s majiteľom pozemkov v časti Závodie ,ktoré sú ale v katastri obce  Motešice. 

 

Povolenie o otvorenie prevádzky „KELO“ -  podnikateľ Ľubomír Kelemen požiadal obec 

o povolenie  otvorenia prevádzky „KELO BOBOT „- výroba jedál a múčnych výrobkov 

a schválenie prevádzkových hodín. 
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Prevádzkové hodiny: 

 

 

Pondelok  6,00 - 13,00  

Utorok   6,00 - 13,00 

Streda    6,00 – 13,00  

Štvrtok      6,00 – 13,00 

Piatok   6,00 – 13,00 

   15,00 – 22,00  

Sobota   15,00 - 22,00 

Nedeľa  15,00 – 21,00 

 

K žiadosti doložil aj patričné doklady na prevádzkovanie prevádzky – rozhodnutie stavebného 

úradu Bobot a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Trenčín , ktoré mu výrobu jedál, 

múčnych pokrmov a rozvoz pokrmov schválili. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Otvorenie prevádzky KELO – výroba a rozvoz pokrmov 

a prevádzkové hodiny prevádzky.   

Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci  

 

Žiadosť o vydanie súhlasu – dňa 15.5.2013 bola zaevidovaná žiadosť v zmysle zákona 

č.171/2005 Z.Z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vydanie 

súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu na území našej obce Bobot v prevádzke TJ 

Tatran Bobot .Jedná sa o terminál ,čisto len na stávkovanie zápasov  nie výherný. Poslanci OZ 

stávkový terminál v Pohostinstve TJ  Tatran Bobot  schválili. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Stávkový terminál v pohostinstve TJ Tatran Bobot 

v zmysle zákona 171/2005 Z. z 

Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci  

 

Žiadosť o úpravu kríkového porastu –  Mgr. P. Hamříková žiada obec Bobot o úpravu 

kríkového porastu pred domom č.59 .Tento porast zasahuje skoro do polovice chodníka , 

nachádzajú sa na ňom tŕne čo je nebezpečné pre občanov, hlavne deti. Žiada obec o  oslovenie 

majiteľa aby si kríkový porast vyviazal prípadne upravil tak, aby neohrozoval ostatných 

občanov. Starosta povedal , že osloví p. A. Kyselicu - majiteľa kríkového porastu aby urobil 

nápravu v danej sťažnosti a ker si upravil . 
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9. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: p. Ján Mokráň   

 p. Jozef Marušek  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka zápisnice : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 

 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2012 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v € 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v € 

 

4. Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni 

k 31.12.2012 

 

5. Prehľad  o stave a vývoji dlhu 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 
 

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 2012 

 
      Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec 

na rok 2012 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.  

     

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011, Uznesením č. 127/2011. 

 

Schválený rozpočet na rok 2012: 

Celkové príjmy:     356 984 € 

Celkové výdavky:  349 004 €  

 

Nakoľko niektoré položky tohto rozpočtu bolo potrebné pridať alebo znížiť, resp. zvýšiť 

podľa skutočného čerpania, bola Obecným zastupiteľstvom dňa 16.06.2012 Uznesením č. 

38/2012, schválená zmena rozpočtu. 

 

Schválená zmena rozpočtu na rok 2012: 

Celkové príjmy:     345 984 € 

Celkové výdavky:  345 984 €  

 

Rozdelenie rozpočtu: /po zmene/ 
 

Bežný rozpočet: 

bežné príjmy:             288 700 € 

bežné výdavky:          277 954 € 

 

Kapitálový rozpočet: 

kapitálové príjmy:                 0 € 

kapitálové výdavky:     36 058 € 

 

Finančné operácie: 

príjmy:                           57 284 € 

      výdaje:                           31 972 € 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €  
 

Celkové rozpočtové príjmy Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

345 984 312 234,97 90 

 

a) Bežné príjmy - daňové príjmy 

 
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

217 254  220 749,41 102 
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Výnos dane poukázaný územnej samospráve bol rozpočtovaný vo výške 175 000 € a k 

31.12.2012  boli na účet poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 178 893,88 €,  

čo predstavuje plnenie na 102 %. 

 

Daň z nehnuteľnosti bola rozpočtovaná vo výške 25 232 € a skutočne prijaté miestne dane 

od daňových poplatníkov boli  vo výške  24 046,52  €  , čo  predstavuje  plnenie na 95 % .   

 

Daň za psa, rozpočtovaná vo výške 840 € bola zaplatená vo výške 784 €, čo je plnenie na 

93 %. 

 

Poplatok  za  komunálny  odpad  a drobný  stavebný  odpad  bol rozpočtovaný vo výške 

15 412 € a zaplatený vo výške 14 808,46 €, čo predstavuje plnenie na 96 %. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 770 €, pričom bolo 

zaplatených 716,55 €, čo predstavuje 93 % plnenie. 

 

Poplatok za nevýherné nebol rozpočtovaný, ale zaplatených bolo 1500 €. 
 
b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy 

 
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

13 880 29 566,82 213 

 
Podľa ekonomickej klasifikácie: 

Ekon. kl. Názov Rozpočtované Skutočnosť % plnenia 

212002 
Prenájom pozemkov – hrobové 

miesta 
200 760,30 380 

212003 
Z prenajatých budov, priestorov a 

objektov 
3170 3841,94 121 

212004 
Prenájom strojov, náradia, 

zariadení 
130 211,82 163 

221004 
Overovanie, stav. poplatky, výrub 

stromov, rybársky lístok 
610 718,73 118 

221005 Licencie na výherné automaty 2987 0 0 

222003 Za porušenie predpisov 0 60  

223001 

Hlásenie v obecnom rozhlase, 

kopírovanie, kosenie trávy, za 

reklamu, opatrovateľská služba, 

oslavy, hody 

1510 2000,28 132 

223002 
ŠKD, MŠ – príjem od rodičov 

/vlastné príjmy/ 
4200 3191,50 76 

223003 Školská jedáleň – stravné 1000 15 190,44 1519 

223004 Za odpredaj skladových zásob 0 490  

229005 
Poplatok za znečisťovanie 

ovzdušia 
33 33,20 101 

242 Príjem z vkladov - úroky 40 29,58 74 

291004 
Príjem od fyz. osoby /TJ, 

sponzori/ 
0 3039,03  
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c) Bežné príjmy – granty a transfery 
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

56 566 61 918,74 109 

 
Podľa ekonomickej klasifikácie 

Ekon. kl. Názov Rozpočtované Skutočnosť % plnenia 

312007 
Tuzemské bežné granty a 

transfery 
1000 0 0 

 
V roku 2012 prijala obec tieto dotácie: 

Poskytovateľ Účel Výška dotácie 

Krajský školský úrad 
Prostriedky pre žiakov ZŠ a predškolákov 

MŠ 
59 314,4 

Ministerstvo vnútra SR 
Na výdavky spojené s hlásením 

a evidenciou pobytu občanov 
250,14 

Krajský úrad ŽP v TN Starostlivosť o životné prostredie 81,95 

Krajský úrad v TN pre cestnú 

dopravu a pozemné 

komunikácie 

Údržba komunikácií 40,10 

Krajský stavebný úrad v TN Stavebný poplatok a územné plánovanie 704,94 

ÚPSVaR v TN 
Dotácia na stravu a školské potreby pre 

deti v hmotnej núdzi 
485,42 

Recyklačný fond Na odpadové hospodárstvo 261,00 

Štátny rozpočet Dotácia na voľby 780,79 

 

d) Kapitálový rozpočet 
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

0 0 0 

 

e) Finančné operácie 
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

57 284 0 0 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €  
 

Celkové rozpočtové výdavky Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

345 984 304 856,22 87 

 

Položkovitý prehľad plnenia vybraných druhov výdavkov: 

 
Druh výdavku Rozpočtované Skutočnosť % plnenia 

Mzdy zamestnancov + odvody 159 040 159 083,37 100 

Cestovné náhrady zamestnancov 2 980 5 845,98 196 

Energetické náklady 43 400 40 560,21 93 

Výdavky na telefóny  2980 2 956,75 99 
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Opravy a údržba 2520 5 515 219 

Výdavky na školenia 1515 940 62 

Odvoz a zneškodnenie komunálneho 

odpadu 
16 150 14 622,95 91 

Všeobecný materiál 14 537 15 500,87 107 

Reprezentačné výdavky 4000 4624,40 116 

Knihy do knižnice 200 33 17 

 
a) Bežné výdavky 

 

Prehľad plnenia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 

 
Funkčná klasifikácia /názov/ Rozpočtované Skutočnosť % plnenia 

01.1.1.6 – Obce 94 480 104 353,21 110 

01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť                                                          230 281,58 122 

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi 3 230 2 689,96 83 

04.5.1 – Cestná doprava 0 600  

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi 16 150 14 965,90 93 

05.6.0 – Ochrana živ. prostredia 2 000 727,06 36 

06.4.0 – Verejné osvetlenie 7 600 6 850,06 90 

07.6.0 – Zdravotníctvo 7 020 6 210,45 88 

08.1.0 – Rekreačné a športové služby 3 530 4 376,64 124 

08.2.0 – Kultúrne služby 350 350 100 

08.2.0.5 – Knižnice 200 33 17 

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské 

služby 
860 578,33 67 

09.1.1.1 – Predškolská výchova 

s bežnou starostlivosťou 
57 234 52 417,01 92 

09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou 

starostlivosťou 
50 140 57 132,47 114 

09.5.0.1 – Zariadenia pre záujmové 

vzdelávanie 
10 550 6 664,25 63 

09.6.0.1 – Školské stravovanie 

v predškolských zariadeniach 

a základných školách 

20 430 31 902,73 156 

10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby - 

staroba 
1 250 1 265 101 

10.2.0.3 – Príspevky neštátnym 

subjektom – staroba 
2 700 891,20 33 

 

b) Kapitálový rozpočet 

 
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

36 058 12 367,37 34 

 

c) Finančné operácie 

 
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

31 972 200 1 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 16 - 

4. Stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch 

a v pokladni k 31.12.2012  

 
Dexia banka Slovensko, a.s.: 

  

bežný účet:                                  32 988,71  € 

školský účet:                                      15,10  € 

 

Všeobecná úverová banka, a.s.: 

 

bežný účet:                                   7 874,91  € 

            účet sociálneho fondu:            1 697,54  € 

            účet školskej jedálne:              2 882,18  € 

 

Peňažná hotovosť v pokladni:               225,32  € 

                                                       

Celkové finančné prostriedky:              45 683,76  €       

 

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 
Obec  nespláca  žiaden  úver a  neeviduje ani iné podobné dlhodobé záväzky.  

 

Výšku záväzkov k  31.12.2012 predstavujú posledné nevyplatené  mzdy  zamestnancom, 

odvody, dodávateľské  faktúry  a  ostatné krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti.  

 

Pohľadávky, ktoré obec eviduje k 31.12.2012 tvoria z väčšej časti nezaplatené miestne dane 

a poplatky daňových poplatníkov. 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 

 
AKTÍVA CELKOM:                       513 189,63 € 
 

Dlhodobý hmotný majetok                       342 662,27 € 

v tom: 031 – pozemky   239 958,23 € 

021 – stavby                                       85 870,40 € 

           022 – samostatné hnuteľné veci             9 753,64 € 

           042 – obstaranie majetku                        7 080,00 € 

 

Dlhodobý finančný majetok                     105 740,00 € 

v tom: 069 – ostatný dlhodobý FM          105 740,00 € 

 

Zásoby                                                              155,64 € 

v tom: 112 – materiál                                           155,64 € 

 

Krátkodobé pohľadávky                              15 017,79 € 

v tom: 318 – Nedaňové pohľadávky                7431,41 € 

           319 – Daňové pohľadávky                     7586,38 € 

 

Dlhodobé pohľadávky                                2 145,97 € 
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v tom: 315 – Ostatné pohľadávky               1 945,97 € 

           378 – Iné pohľadávky                            200,00 € 

 

Finančné účty                                             45 683,76 € 

v tom: 213 – Ceniny                                               0,00 € 

           221 – Bankové účty                           45 458,44 € 

           211 – Pokladňa                                        225,32 € 

 

Časové rozlíšenie                                             1784,20 € 

v tom: 381 – Náklady budúcich období           1784,20 € 

 
PASÍVA CELKOM:                       513 189,63 € 

 

Vlastné imanie                                                    472 013,78 € 

tom: 428 – HV za minulé roky                        228 736,31 € 

        414 – Oceňovacie rozdiely               2 772,46 € 

        HV za účtovné obdobie 2012                    240 505,01 € 

 

Záväzky                                                                  37 621,55 € 

v tom: 323 – Krátkodobé zákonné rezervy            13 888,09 € 

    357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce        323,70 € 

     359 – Zaúčtovanie transferov medzi  

                      subjektami verejnej správy                           3,96 € 

           472 – Záväzky zo sociálneho fondu             1 198,30 € 

    379 – Iné záväzky        7 359,46 € 

           321 – Dodávatelia                                            1 573,19 € 

           331 – Zamestnanci                                            7 907,92 € 

           336 – Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP                4 563,59 € 

           342 – Ostatné priame dane                                 545,54 € 

        333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom       257,80 € 

 Časové rozlíšenie                                                        3 554,30 € 

 v tom: 384 – Výnosy budúcich období                       3 554,30 € 

 

7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 
Obec  nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 

 

8. Prehľad o poskytnutých zárukách 

 
 Obec v roku 2012 neposkytla žiadne záruky. 

 

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľských činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť 
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. 
V Bobote, dňa 31.5.2013 

 

 

Vypracoval: Lukáš Jonis 

 

 

 

 
                                                        ............................................... 

                                                                Tunega Ľubomír 

                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh vyvesený na úradnú tabuľu dňa: 03.06.2013 

 

 

Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: 18.6.2013 
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Príloha č.2 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

ZA 1. POLROK 2012 

 

V zmysle § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola hlavnou 

kontrolórkou vykonaná kontrola obdobia od 1.1. – 30.6. 2012 

zameraná na: 

 uplatňovanie a dodržiavanie 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), 

 plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva Bobot, 

 vybavovanie sťažností a petícií, 

 plnenie rozpočtu obce (kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami a majetkom obce).   

 

V rámci účtovníctva som objavila tieto typy nedostatkov: 

 chýbajúce relevantné podkladové doklady k účtovným dokladom: 

 súčasné používanie syntetických a analytických účtov k rovnakému účtu  

 

Tieto nedostatky sa vyskytli i v predošlých obdobiach, kedy som sa podrobnejšie k týmto 

nedostatkom vyjadrovala. V danom období došlo k čiastočnej náprave a tých prípadov 

pochybenia je menej.  

 

K prvému typu nedostatkov došlo najmä pri účtovaní interných dokladov, kde chýba potrebná 

podkladová dokumentácia, napr. ID10, ID12, ID14, ID18, ID19, ID20, ID25, ID2, 

ID43...Okrem toho sa vyskytlo aj niekoľko pokladničných dokladov bez potrebnej 

dokumentácie, napr.: PPD689, PPD731. 
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Súčasné používanie syntetických a analytických účtov sa vyskytuje najmä v pokladničných 

dokladoch, napr.: VPD164, VPD165, VPD166, VPD177, VPD187... 

 

Určité nedostatky som objavila i v pokladničných dokladoch. V PPD341 za požičanie 

miešačky chýba účtovanie. Vo VPD441 som objavila rozdiel medzi celkovou čiastkou (90,86 

Eur) a súčtom jednotlivých čiastok (24,85 Eur+66 Eur). Cestovné náhrady za 4/2012 vo 

VPD519 boli zle vypočítané. Pri výpočte bola použitá cena za 1 l pohonnej hmoty vo výške 

1,47 Eur. Pri výpočte cestovných náhrad sa používa cena pohonnej hmoty s 3 desatinnými 

miestami – mala byť 1,467 Eur. 

 

Pri faktúre DF2012/62 za potraviny do ŠJ sú priložené dodacie listy, ktoré sa týkajú 

DF2012/54, pri ktorej neboli priložené žiadne dodacie listy 

  

Drobné chyby som našla v pokladničných dokladoch. V PPD62 je napísaný ako účel: 

poplatok za psa 2015 (malo byť 2012) alebo v PPD67 je uvedený dátum 30.1.2011 (malo byť 

30.1.2012). 

Na najpoužívanejšom obecnom účte v Prima banke bol ku koncu júna 2012 zostatok vo výške 

47 166,38 Eur. Na školskom účte v DEXIA banke bol k 30.6.2012 konečný zostatok v sume 

14,85 Eur, na účte Sociálneho fondu bol zostatok vo výške  2 219,85 Eur a na bankovom účte 

vo VÚB bol ku koncu júna 2012 evidovaný konečný zostatok v sume 6 942,05 Eur. Na 

bankovom účte vo VÚB banke používanom pre účely školskej jedálne bol zostatok ku koncu 

júna 2012 zostatok v sume 2 453,91 Eur.  

V pokladni k 30.6.2012 bol zostatok vo výške 311,69 Eur. 

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnilo 1 verejné zhromaždenie a 4 riadne zasadnutia 

OZ, na ktorých OZ schválilo 48 uznesení. 

Spomedzi schválených uznesení neboli dodnes splnené tieto:  

- Uznesenie č. 19 – odpredaj pozemkov obyvateľom bytoviek č. 313 a č. 319 –  

- Uznesenie č. 31 – odkúpenie pozemkov od p. Pieružka – čiastočne splnené 

- Uznesenie č. 43 – výmena okien a dverí MŠ, ZŠ a ŠJ realizovať až v roku 2013, 

vzhľadom na možnosť získania peňazí na tento účel v príslušnej výzve  

Zvyšné uznesenia boli splnené. 
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Určité výhrady mám k schválenému Uzneseniu č. 9/2012, ktorým OZ schválilo preplatenie 

štartovného v hodnote 35 Eur na turnaj mladších žiakov. I v predošlom roku OZ schválilo 

obdobné Uznesenie č. 137/2011. Keďže som sa k tomuto prípadu vyjadrovala v predošlej 

správe, v tejto správe sa nebudem opakovať. 

 

V období od 1. januára až do 30. júna 2012 neboli evidované žiadne sťažnosti ani petície. 

  

Plnenie plánu a rozpočtu v mesiacoch 01-06/2012 

V 1. polroku 2012 celkové príjmy obce predstavovali  157 662,51 Eur z plánovaných 345 484 

Eur, čím bol rozpočet splnený na 46 %. Príjmy bežného rozpočtu tvorili 157 662,51 Eur 

a v danom období boli nulové príjmy kapitálového rozpočtu.  

Najväčším príjmom v sledovanom období bol výnos dane poukázaný územnej samospráve vo 

výške 88 237,88 Eur z plánovaných 175 000 Eur, čím bolo dosiahnuté 50 %-né plnenie. 

Príjmy z nehnuteľností boli očakávané vo výške 25 050 Eur. V skutočnosti obec dosiahla 

príjmy z pozemkov a stavieb len vo výške 10 955,09 Eur, čo predstavuje 44 %. Obec do 

konca júna prijala dotácie vo výške 31 365,56 Eur. Najväčšiu tvorila dotácia z Krajského 

školského úradu pre ZŠ vo výške 27 180 Eur, ktorá bola v porovnaní s rozpočtom splnená na 

54 % – 50 140 Eur. Dotácia pre MŠ v danom období predstavovala 1 248 EUR, čím bolo 

dosiahnutých 48 % z plánovaných. V tomto období obec prijala dotáciu UPSVaR vo výške 

1 104,72 Eur. Okrem toho obec dostala v sledovanom období dotácie aj od iných orgánov.  

Uhradené poplatky za komunálne odpady v sledovanom období predstavovali 12 552,32 Eur 

z plánovaných 15 412 Eur, čiže bol rozpočet splnený na 81 %. Obec v danom období získala 

792 Eur a 1 136 Eur z poplatkov rodičov za detí navštevujúce Školský klub detí (ŠKD), čím 

bolo dosiahnuté až 66 %-né plnenie a v prípade príspevkov rodičov za deti v MŠ iba 38 %-né 

plnenie spôsobené chorobnosťou detí. 

Vyššie príjmy dosiahla obec v prípade príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, 

ktoré sa vyšplhali až na 2 208,98 Eur, čím sa dosiahlo 70 %-né plnenie.  

V prvom polroku 2012 obci vznikli celkové výdavky vo výške 139 623,01 Eur z plánovaných 

337 504 Eur, čím bolo dosiahnuté mierne zvýšené 41 %-né plnenie. V rámci kapitálového 

rozpočtu obec v danom období realizovala rekonštrukciu obecných budov (TJ – kabíny) v 

čiastke 1 175,81 Eur z plánovaných 6 058 Eur. 

V štruktúre bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku výdavky na mzdové náklady 

a odvody zamestnancov obce, ktoré predstavovali 77 394,02 Eur z plánovaných 157 790 Eur. 

Do konca júna boli vyplatené tarifné platy zamestnancom OÚ vo výške 19 163,67 Eur, čím sa 
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dosiahlo 42 %-né plnenie. V sledovanom období obec vynaložila peňažné prostriedky v sume 

16 501,59 Eur na platy zamestnancov MŠ, čím bol rozpočet splnený na 49 %. Od začiatku 

roka 2012 až do konca júna 2012 bolo na peňažné odmeňovanie zamestnancov ZŠ 

vynaložených primeraných 14 267,10 Eur z plánovaných 21 700 Eur – 66 %. Na mzdy 

zamestnancov ŠJ obec vynaložila 51 % z plánovaných prostriedkov – 5 263,75 Eur.  

Celkovo na mzdy obec vynaložila prostriedky v sume 57 481,04 Eur z plánovaných 118 950 

Eur a na odvody zamestnancov  obec minula 19 912,98 Eur z plánovaných 38 840 Eur.  

Okrem toho obec platí mzdu i opatrovateľke. Z plánovaných 1 250 Eur v sledovanom období 

obec vynaložila na opatrovateľskú službu 675 Eur, čím bolo dosiahnuté ideálne 50 %-né 

plnenie rozpočtu. 

Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali náklady na energie. Obci v prvom polroku 

2012 vznikli energetické náklady vo výške 22 785,61 Eur z plánovaných 43 400 Eur, čím bolo 

dosiahnuté primerané 53 %-né plnenie.           

Ďalšou veľkou nákladovou položkou sú výdavky na skládkovanie a odvoz odpadov, ktoré do 

konca júna boli vo výške 6 788,84 Eur – 42 %.  

 

Záver 

Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne závažné nedostatky.  

Navrhujem OZ, aby brali na vedomie túto správu. 

Táto správa bola predložená Obecnému zastupiteľstvo obce Bobot na jeho zasadnutí - dňa 26. 

04. 2013. 

 

Spracovala: Ing. Veronika Filinová 

23.04.2013 
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Príloha č.3 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

ZA 2. POLROK 2012 

 

V zmysle § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola hlavnou 

kontrolórkou vykonaná kontrola obdobia od 1.7. – 31.12. 2012 

zameraná na: 

 uplatňovanie a dodržiavanie 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), 

 plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva Bobot, 

 vybavovanie sťažností a petícií, 

 plnenie rozpočtu obce (kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami a majetkom obce).   

 

Pri kontrole pokladničných dokladov som zistila, že na viacerých dokladoch chýbali podpisy 

pokladníka, osoby, ktorá doklad schválila príp. príjemcu, napr. PPD879/2012, PPD883/2012, 

PPD894/2012, PPD907/2012, PPD1045/2012. Pri výkone kontroly pokladne za posledný 

kvartál roku 2012 (PD 1056-1304/2012) boli doklady bez príslušných podpisov 

a neobsahovali ani účtovacie predpisy. V systéme boli uvedené doklady zaúčtované. 

Chýbajúce účtovanie sa týkalo len dokladovej dokumentácie, ktorá nebola v čase výkonu 

kontroly kompletná, nakoľko účtovníčka zostala náhle práceneschopná. 

 

Okrem toho som našla nedostatky i pri vyúčtovaní cestovných náhrad, kde v prípade 

priemernej ceny bolo použité 2-miestne číslo, pričom by malo byť použité 3-miestne číslo 

(VPD 1087/2012, VPD 1168/2012). K dokladom VPD1173/2012 a VPD1272 /2012 za 

cestovné náhrady chýbajú doklady deklarujúce cenu cestovného lístka a priemernú cenu PHM 

v čase pracovnej cesty (Štatistický úrad). 

 

Rovnako ako i v prípade pokladničných dokladov aj pri výkone kontroly došlých faktúr 

chýbali krycie listy k jednotlivým faktúram za posledný kvartál 2012.  
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V prípade interných dokladov mám výhrady len k tomu, že k niektorým interným dokladom 

nie sú priložené podporné doklady (napr. pri účtovaní miezd: I54, I67, I73, I80, I87, pri 

účtovaní stravy: I55, pri preúčtovaní dotácií do výnosov:I63, I70, I71, pri účtovaní odpisov: 

I62 a iné) 

Na najpoužívanejšom obecnom účte v Prima banke bol ku koncu decembra 2012 zostatok vo 

výške 32 988,71 Eur. Na školskom účte v DEXIA banke bol k 31.12.2012 konečný zostatok 

v sume 15,10 Eur, na účte Sociálneho fondu bol zostatok vo výške  1 697,54 Eur a na 

bankovom účte vo VÚB bol ku koncu roka 2012 evidovaný konečný zostatok v sume 7 

874,91 Eur. Na bankovom účte vo VÚB banke používanom pre účely školskej jedálne bol 

zostatok ku koncu účtovného obdobia zostatok v sume 2 882,18 Eur.  

V pokladni k 30.6.2012 bol zostatok vo výške 225,32 Eur. 

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnilo 4 riadne zasadnutia OZ a 1 mimoriadne 

zasadnutie OZ, na ktorých OZ schválilo 37 uznesení. 

Spomedzi schválených uznesení neboli dodnes splnené iba jedno:  

- Uznesenie č. 78 – Realizáciu orientačného označenia a názvov ulíc obce Bobot v roku 

2013 s rozpočtom cca 2000 € 

Zvyšné uznesenia boli splnené. 

V období od 1. júla až do 31. decembra 2012 boli podané 3 sťažnosti, ktoré boli aj predmetom 

rokovania OZ dňa 17.10.2012. Keďže k týmto sťažnostiam som vypracovala stanovisko na 

základe uloženej úlohy Obecným zastupiteľstvom (Uznesenie č. 69/2012), v tejto správe sa 

k nim nebudem vyjadrovať. 

  

Plnenie plánu a rozpočtu v mesiacoch 07-12/2012 

V druhom polroku 2012 celkové príjmy obce predstavovali  312 234,97 Eur z plánovaných 

345 984 Eur, čím bol rozpočet splnený na 90 %. V danom období boli nulové príjmy 

kapitálového rozpočtu a tak príjmy bežného rozpočtu boli rovné celkovým príjmom obce.  

Najväčším príjmom v sledovanom období bol výnos dane poukázaný územnej samospráve vo 

výške 178 893,88 Eur z plánovaných 175 000 Eur, čím bolo dosiahnuté 102 %-né plnenie. 

Príjmy z nehnuteľností boli očakávané vo výške 25 050 Eur. V skutočnosti obec dosiahla 

príjmy z pozemkov a stavieb len vo výške 24 046,52 Eur, čo predstavuje 96 %. Obec do 

konca decembra prijala dotácie vo výške 61 918,76 Eur. Najväčšiu tvorila dotácia z 

Krajského školského úradu pre ZŠ vo výške 56 636,40 Eur, ktorá bola v porovnaní 

s rozpočtom splnená na  113 % – 50 140 Eur. Dotácia pre MŠ v danom období predstavovala 

2 250 Eur, čím bolo dosiahnutých 87 % z plánovaných. Okrem toho obec dostala 

v sledovanom období dotácie aj od iných orgánov.  
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Uhradené poplatky za komunálne odpady v sledovanom období predstavovali 14 808,46 Eur 

z plánovaných 15 412 Eur, čiže bol rozpočet splnený na 96 %. Na druhej strane obec na 

skládkovanie komunálneho odpadu vynaložila prostriedky v sume 14 622,95 Eur. 

Obec v danom období získala 1 266 Eur z poplatkov rodičov za detí navštevujúce Školský 

klub detí (ŠKD), čím bolo dosiahnuté až 106 %-né plnenie a v prípade príspevkov rodičov za 

deti v MŠ iba 64 %-né plnenie spôsobené chorobnosťou detí. 

Vyššie príjmy dosiahla obec v prípade príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, 

ktoré sa vyšplhali až na 3 841,94 Eur, čím sa dosiahlo 121 %-né plnenie.  

V druhom polroku 2012 obci vznikli celkové výdavky vo výške 304 856,22 Eur 

z plánovaných 345 984 Eur, čím bolo dosiahnuté mierne zvýšené 90 %-né plnenie. V rámci 

kapitálového rozpočtu obec v danom období realizovala rekonštrukciu obecných budov (TJ – 

kabíny) v čiastke 5 367,37 Eur z plánovaných 6 058 Eur. 

V štruktúre bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku výdavky na mzdové náklady 

a odvody zamestnancov obce, ktoré predstavovali 159 083,37 Eur z plánovaných 159 040 

Eur. Do konca decembra boli vyplatené tarifné platy zamestnancom OÚ vo výške 40 070,87 

Eur, čím sa dosiahlo 88 %-né plnenie. V sledovanom období obec vynaložila peňažné 

prostriedky v sume 33 986,43 Eur na platy zamestnancov MŠ, čím bol rozpočet splnený na 

100 %. Od začiatku roka 2012 až do konca roka 2012 bolo na peňažné odmeňovanie 

zamestnancov ZŠ vynaložených 28 102,96 Eur z plánovaných 21 700 Eur – zvýšené plnené 

130 %. Na mzdy zamestnancov ŠJ obec vynaložila 104 % z plánovaných prostriedkov – 

10 731,94 Eur. Najnižší mzdový náklad predstavuje mzda opatrovateľky, ktorej obec v roku 

2012 vyplatila mzdu v sume 1 265 Eur z plánovaných 1 250 Eur. Celkovo na mzdy obec 

vynaložila prostriedky v sume 118 717,54 Eur z plánovaných 120 200 Eur a na odvody 

zamestnancoch v  obec minula 40 365,83 Eur z plánovaných 38 840 Eur. 

Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali náklady na energie. Obci v roku 2012 

vznikli energetické náklady vo výške 40 560,61 Eur z plánovaných 43 400 Eur, čím bolo 

dosiahnuté primerané 93 %-né plnenie. 

 

Záver 

Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne závažné nedostatky.  

Navrhujem OZ, aby brali na vedomie túto správu. 

Táto správa bola predložená Obecnému zastupiteľstvo obce Bobot na jeho zasadnutí - dňa 19. 

06. 2013. 

Spracovala: Ing. Veronika Filinová 

17.06.2013 

 


