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Prezenčná listina  

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Peter Gardian  

 Ľuboš Hloža ospravedlnený 

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná ospravedlnená 

   

Hlavná kontrolórka: Ing. Veronika Filinová  

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Došlá pošta 

4. Rôzne 

5. Záver 
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1. Otvorenie 

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce pani Danka Ďuriačová, 

ktorá konštatovala, že je prítomná nadpolovičná polovica poslancov OZ a teda OZ je 

uznášaniaschopné  a preto sa môže začať. Privítala prítomných poslancov OZ a prítomných 

hostí a otvorila rokovanie. 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Jánošík 

Ing. Peter Gardian 

 

Zapisovateľka zápisnice: Dáša Lobotková 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Ing. Juraja Jánošíka a Ing. Petra 

Gardiana. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce prečítala a dala hlasovať za program tohto zasadnutia s malou zmenou. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program rokovania riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 29.5.2015 v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa HK 

4. Došlá pošta 

5. Rôzne 

6. Záver 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

2. Kontrola uznesení 

Starostka obce pani Danka Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom 

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. Trvá 

32/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok roku 2015: 6.3.2015, 

17.4.2015, 29.5.2015, 26.6.2015. Trvá 
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38/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpredaj parcely č. 681/20 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 

na účely výstavby trafostanice na základe zmluvy o spolupráci, 

uzatvorenej dňa 25.2.2014 za cenu 100 €. Parcela 681/20 je 

novovytvorená a leží na parcele 681/3 registra KN C, pod ktorou leží 

parcela 1014/3 registra KN E, vo vlastníctve obce, uvedená na LV číslo 

830. Trvá 

39/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch, ktoré sú výlučne vo 

vlastníctve obce na účely vedenia VN na parcelách č.: 

KN C 220/2 –LV395 

KN E 1014/3 – LV830 

KN E 1027/51 – LV 830 

KN E 1027 – LV Trvá 

43/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odstránenie železných zábran pred areálom MŠ a ZŠ a odstránenie 

oplotenia v areáli MŠ a ZŠ. Splnené 

48/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odkúpenie budovy s. č. 57 a pozemku o výmere 628 m2 od spotrebného 

družstva COOP Jednota v sume 5 500 Eur. Splnené 

51/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

VZN č. 1/2015 Povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej 

objekt môže byť postihnutý povodňou (príloha č. 3). Splnené 

52/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dohodu o zabezpečovaní záujmového vzdelávania v CVČ medzi mestom 

Bánovce nad Bebravou a obcou Bobot (zverejnené na stránke obce Bobot 

– zverejnené dokumenty). Splnené 

53/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prešetriť sťažnosť p. Jozefa Kyselicu stavebno- poriadkovou komisiou. Splnené 

54/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Podpísanie mandátnej zmluvy so spoločnosťou AE group, s. r. o. za 

podmienok, že ak obec bude zaradená do projektu o dotácie na verejné 

osvetlenie, vyplatí sa suma    999 € mandatárovi. Splnené 

55/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia č. 19/2013 v znení: Podanie žiadosti na získanie 

dotačných zdrojov, spracovanie projektovej dotácie na výstavbu 

kanalizácie a ČOV (v hodnote cca 5 000 €). Splnené 

56/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dotáciu na opravu, obnovu kostola v hodnote 60 €. Splnené 

59/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Výsledok výberového konania na audit samosprávy s víťazom: ACCEPT 

AUDIT & CONSULTING, s. r. o. v cene 800 € bez DPH. Splnené 
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60/2015 

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 

nasledovne: 

Zvýšenie bežných príjmov v príjmových položkách: 

položka – Dotácia referendum vo výške 444,10 €,  

položka – ÚPSVaR projekt 50j vo výške 10,26 €,  

položka – Dotácia REGOB vo výške 0,82 €, 

položka – Dotácia na životné prostredie vo výške 0,60 €,  

položka – Dotácia na stavebný úrad vo výške 1,22 €. 

Zvýšenie bežných výdavkov vo výdavkových položkách: 

položka – Poistné a príspevok do poisťovní 

                 REFERENDUM vo výške 43,64 €,  

položka – Hovorné REFERENDUM vo výške 5 €, 

položka – Kancelárske potreby REFERENDUM vo výške 

   10 €, 

položka – Vlajka REFERENDUM vo výške 13 €, 

položka – Občerstvenie REFERENDUM vo výške  

   11,95 €, 

položka – Prepravné REFERENDUM vo výške 13,46 €, 

položka – Cestovné náhrady REFERENDUM vo výške  

                 8,10 €, 

položka – Stravné REFERENDUM vo výške 58,80 €, 

položka – Odmeny členov komisie REFERENDUM  

                 vo výške 199,30 €, 

položka – Odmeny za dohodu REFERENDUM  

                 vo výške 80,85 €. Splnené 

61/2015 

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 

nasledovne: 

Zníženie bežných výdavkov vo výdavkovej položke: 

položka – Odmeny poslancom OZ vo výške 340 €. Splnené 

62/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 

nasledovne: 

Zvýšenie bežných príjmov v príjmových položkách: 

položka – Porušenie predpisov vo výške 10 €. 

Zvýšenie bežných výdavkov vo výdavkových položkách: 

položka – Poistné a príspevok do poisťovní z odstupného 

                 vo výške 945,67 €, 

položka – Prenájom budov, objektov alebo ich častí  

                (pozemky) o 0,14 €, 

položka – Dane DzPPO r. 2014 vo výške 132 €, 

položka – Všeobecný materiál verejné osvetlenie vo výške 

                 95,70 € + dodatočne navrhnuté 500 €, 

položka – Odstupné starosta vo výške 268,31 €, 

položka – DS voda vo výške 445,40 €,  

položka – MŠ internet vo výške 34,80 €, 

položka – ZŠ internet vo výške 34,80 €. 

Zníženie bežných výdavkov vo výdavkových položkách: 

Položka – Všeobecný materiál stavebný, iný vo výške  

                  1 593,92 € + dodatočne navrhnuté 500 €. Splnené 
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63/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poskytnutie finančnej dotácie vo výške 50 € Svojpomocnému klubu 

stomikov ILCO Trenčín. Splnené 

64/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 300 € na 

kanalizáciu bytovej jednotky. Trvá 

 

3. Správa HK 

Pani starostka dala slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Veronike Filinovej, ktorá prečítala 

prítomným svoju správu z kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2015 (príloha zápisnice). Po 

prečítaní správy sa hlavná kontrolórka ospravedlnila za skorý odchod, rozlúčila sa a zo 

zasadnutia odišla. 

 

U z n e s e n i e  č .  6 7 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky obce za 1. štvrťrok 2015. 

 

4. Došlá pošta 

Ako prvý bod v došlej pošte starostka obce oboznámila prítomných o vypracovanom Dodatku 

č.1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely. K tomuto bodu 

predložila aj dôvodovú správu (príloha zápisnice). Po diskusii s poslancami im dala 

o schválení tohto dodatku hlasovať. 

 

U z n e s e n i e  č .  6 8 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov na 

poľnohospodárske účely medzi Obcou Bobot a Štefanom 

Kováčom (nový nájomca), upravená celková výmera na 

tomto dodatku je 593 828 m2 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Ďalej starostka obce informovala poslancov aj o pripravenej Zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena. K tomuto bola tiež predložená dôvodová správa (príloha 

zápisnice). Poslancom odpovedala na ich doplňujúce otázky ohľadne tejto zmluvy a následne 

im dala hlasovať o jej schválení. 

 

U z n e s e n i e  č .  6 9 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 
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Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

medzi správcom SR – Slovenským vodohospodárskym 

podnikom š. p. a Obcou Bobot  

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

Potom starostka obce oboznámila poslancov o vypracovanom „Programe rozvoja obce Bobot 

2015 – 2023“, ktorý je potrebné v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z. schváliť. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 0 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

„Program rozvoja obce Bobot 2015 – 2023“  

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Rôzne 

V tomto bode oboznámila starostka obce poslancov s prípravou na zrušenie spoločnosti 

Bobot-Stav s.r.o., nakoľko aj podľa stanoviska hlavnej kontrolórky je táto spoločnosť pre 

obec neprínosná. Následne sa dohodli zrušenie obecnej spoločnosti prejednať až za účasti 

väčšieho počtu poslancov. 

 

Následne pán poslanec Ing. Boris Michalička informoval o pripravovanej akcii 

Telovýchovnej jednoty Tatran Bobot , a to futbalový turnaj prípraviek dňa 30.5.2015. Na túto 

akciu sa poslanci rozhodli schváliť finančný príspevok z rozpočtu obce na základe ústnej 

požiadvky TJ Tatran Bobot. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 1 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poskytnutie finančného príspevku Telovýchovnej jednote 

Tatran Bobot vo výške 100 € na akciu „Turnaj prípraviek“ 

dňa 30.5.2015 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Potom starostka obce oboznámila prítomných aj s pripravovanou akciou dňa 6.6.2015. Túto 

akciu s organizuje obec v spolupráci s Materskou a Základnou školou v Bobote a Klubom 

slovenských turistov. Akcia bude pri príležitosti Dňa detí a Dňa otcov. Poinformovala 

prítomných poslancov a hostí o pripravovanom priebehu tejto akcie a vzhľadom k tomu, že sa 

bude jednať o väčšiu akciu, navrhla poslancom vyčleniť určité finančné prostriedky na jej 

financovanie. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 2 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo 

výške 300 € jednorazovo na výdavky spojené s akciou 
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„Deň detí pre celú rodinu“ + 200 € na ďalšie neočakávané 

výdavky tejto akcie. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Na zasadnutie sa oneskorene s ospravedlnením svojho meškania dostavil pán poslanec Ing. 

Pavol Koreň. 

 

Ďalej starostka obce povedala poslancom o svojom návrhu opraviť starú traktorovú kosačku , 

ktorá je už dávnejšie nefunkčná, aby boli k dispozícii dve počas obdobia ako napríklad teraz, 

keď je potreba častejšie kosiť verejné priestranstvá. Zistená cena náhradných dielov je 745 €. 

Dala poslancom na zváženie, či sa oplatí do starej kosačky takáto investícia. Poslanci zatiaľ 

uvedenú sumu neschválili, nakoľko sa im zdala vysoká investícia do starej kosačky a v 

prípade potreby by bolo rozumnejšie investovať do kúpy novej, ak by to bolo potrebné. 

Starostka uviedla, že zatiaľ takýto stav nie je. 

 

Potom sa k slovu prihlásil pán poslanec Ing. Boris Michalička, ktorý priniesol na zasadnutie 

aj album s negatívmi fotografií od pána Vladimíra Kyselicu, na ktorých sú zábery z obecných 

akcií za obdobie cca 30 rokov. Pri tejto príležitosti pán poslanec Ing. Boris Michalička 

zisťoval, že vyvolanie týchto fotografií u firem, kotré sa tým zaoberajú, by stálo asi 500-550 € 

a taktiež zistil, že skener, na ktorom by sa dali takéto fotografie konvertovať do počítača, stojí 

približne 200 €. Preto navrhol a dal na zváženie ostatným poslancom zakúpenie takéhoto 

skenera a obec by potom prípadne mohla takéto služby poskytovať za určitý poplatok aj 

občanom. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 3 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zakúpenie skenera vo výške 200 €. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne začali poslanci diskutovať o poskytnutom finančnom príspevku Farskému úradu 

v Bobote vo výške 60 €, ktorý mu bol schválený Uznesením č. 56/2015 , avšak nebol 

poskytnutý na základe žiadnej žiadosti. K uvedenej dotácii prišiel aj podnet od pána Ing. 

A.Doktora. Ing. Boris Michalička na vysvetlenie uviedol, že dotácia bola poskytnutá ako 

reakcia na žiadosť správcu farnosti Mgr. M. Kuklu. Pán farár žiadal obec o odpustenie dane 

za farskú budovu - bývalá Marta, nakoľko nie je používaná. Vzhľadom na prijaté VZN č. 

3/2013 o daniach a fakte, že OZ nemôže svojvoľne odpustiť daň, ak je už hotový výmer, 

rozhodlo sa OZ udeliť spomenutú dotáciu farskému úradu. OZ udeľuje dotácie "spravidla" 

podľa platného VZN 1/2011, avšak uvedený prípad nebol pravidlom a išlo o výnimku, preto 

ho OZ mohlo schváliť a má za to, že neporušilo uvedené VZN. 

Po diskusii sa rozhodli doplniť prijaté uznesenie nasledovne: 

 

U z n e s e n i e  č .  7 4 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Doplnenie uznesenia č. 56/2015 v nasledovnom znení: 

Uvedená dotácia bude pridelená z finančných prostriedkov 

rozpočtu, ktoré boli pôvodne určené na odmeny 

poslancov. 
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Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Záver 

Na záver ešte ekonómka obce Dáša Lobotková oboznámila poslancov o stave finančných 

prostriedkov na bankových účtoch. Nakoľko už nikto z prítomných nemal žiadne 

pripomienky ani otázky, starostka obce poďakovala za účasť na zasadnutí a  rokovanie OZ 

ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Peter Gardian  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č.1  

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY ZA 1. ŠTVRŤROK 2015 

 

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 a na základe 

navrhnutého plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015  na zasadnutí OZ dňa 12.12.2014 

som vykonala kontrolu obdobia 1. štvrťroku, t.j. od 1.1. – 31.03. 2015 zameranú na: 

 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), 

 uplatňovanie a dodržiavanie zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.   

 

1 Stav peňažných prostriedkov obce 

 

Ku koncu sledovaného obdobia mala obec k dispozícii na bankových účtoch a pokladni 

takýto objem peňažných prostriedkov na jednotlivých účtoch: 

NÁZOV ÚČTU 

Počiatočný stav 

k 1.1.2015 

Konečný  zostatok 

k 31.3.2015 

VÚB banka 9 402,60 1 299,15 

Dexia banka - bežný účet OU 11 221,16 12 853,59 

Dexia banka - rezervný fond 8 985,53 8 985,53 

Dexia banka - školský účet 25,06 273,06 

Sociálny fond 974,94 1 205,95 

Školská jedáleň 2 435,97 3 290,70 

Pokladňa 229,82 187,30 

SPOLU k 31.3.2015 33 275,08 28 095,28 

 

2 Kontrola plnenia uznesení 

 

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnili 4 zasadnutia OZ, na ktorých bolo prijatých 48 

uznesení:  

- 1 ustanovujúce (2.1.2015) – 16 prijatých uznesení, 
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- 2 riadne (23.1.2015, 6.3.2015) – 29 prijatých uznesení (16 + 13) 

- 1 mimoriadne (28.3.2015) – 3 prijaté uznesenia. 

 

Spomedzi schválených uznesení neboli dodnes splnené tieto uznesenia: 

  

1. OZ dňa 2.1.2015: 

Číslo Text uznesenia Stav 
23/2015 OZ v Bobote schvaľuje: 

Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia 

s majetkom obce – návrh na odloženie na budúce 

zasadnutiu OZ. 

Trvá 

26/2015 OZ v Bobote schvaľuje: 

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Bobot na rok 2015. 

Pozastavené - v zmysle 

§13, ods. 6 zákona č. 

369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v z.n.p 

32/2015 
OZ v Bobote schvaľuje: 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok roku 

2015: 6.3.2015, 17.4.2015, 29.5.2015, 26.6.2015. 

Trvá 

 

2. OZ dňa 6.3.2015: 

38/2015 OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpredaj parcely č. 681/20 spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a. s. na účely výstavby trafostanice na základe 

zmluvy o spolupráci, uzatvorenej dňa 25.2.2014 za cenu 

100 €. Parcela 681/20 je novovytvorená a leží na parcele 

681/3 registra KN C, pod ktorou leží parcela 1014/3 registra 

KN E, vo vlastníctve obce, uvedená na LV číslo 830. 

Trvá 

39/2015 OZ v Bobote schvaľuje: 

Súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch, ktoré 

sú výlučne vo vlastníctve obce na účely vedenia VN na 

parcelách č.: 

KN C 220/2 –LV395 

KN E 1014/3 – LV830 

KN E 1027/51 – LV 830 

KN E 1027 – LV 

Trvá 

43/2015 OZ v Bobote schvaľuje: 

Odstránenie železných zábran pred areálom MŠ a ZŠ a 

odstránenie oplotenia v areáli MŠ a ZŠ. 

Trvá 

 

 

 

3 Kontrola evidencie petícií a sťažností 
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V období od 1. januára až do 31. marca 2015 neboli evidované žiadne petície ani sťažnosti. 

 

4 Kontrola plnenia rozpočtu v mesiacoch 1-3/2015 

 

V priebehu prvého štvrťroku obec dosiahla celkové príjmy na úrovni  73 313,84 Eur 

z plánovaných 290 569 Eur, čím bol rozpočet splnený na ideálnych 25 %. O trošku vyššie 

plnenie bolo dosiahnuté v prípade celkových výdavkov, a to na úrovní 28 % - 77 595,98 Eur 

z rozpočtovaných 280 260,92 Eur. 

PRÍJMY Rozpočet Čerpanie Plnenie v % 

bežný rozpočet 281 583,00 70 818,36 25 

finančné operácie 8 986,00 2 495,48 28 

SPOLU 290 569,00 73 313,84 25 

VÝDAVKY     

 bežný rozpočet 274 260,92 72 602,55 26 

finančné operácie 6 000,00 4 993,43 83 

SPOLU 280 260,92 77 595,98 28 

 

Najväčším bežným príjmom obce je výnos dane poukázané územnej samospráve. V danom 

období obec prijala podielové dane v sume 50 133,52 Eur (29 %). Najvyššie vlastné príjmy 

obec získava z miestnych daní a poplatkov. Avšak v sledovanom období došlo len 

k minimálnemu plneniu, nakoľko rozhodnutia správcu dane boli zasielané až v apríli 2015 

a v danom období boli uhradené nedoplatky za predchádzajúce roky. Porovnaním predpisu 

daní na rok 2015 so schváleným rozpočtom vznikli pri porovnávaní dani z pozemkov a zo 

stavieb veľké rozdiely. Avšak zatiaľ by som ho po prvom štvrťroku neodporúčala meniť. 

Rozhodnutie obce si nemožno zamieňať s reálnym príjmom, preto je potrebné počkať na 

vývoj úhrad miestnych daní a poplatkov. 

 

Názov položky Rozpočet Predpis dane na r. 2015 Rozdiel 

Daň z nehnuteľnosti – pozemky 15 907,00 19 304,15 -3 397,15 

Daň z nehnuteľnosti – stavby 13 593,00 10 332,27 3 260,73 

Daň z nehnuteľnosti – byty 322,00 180,90 141,10 

Daň za psa 718,00 591,50 126,50 

Poplatok za komunálne odpady 15 888,00 15 202,57 685,43 

SPOLU 46 428,00 45 611,39 816,61 

 

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

ktoré sa vyšplhali až na 2 260,30 Eur, čím sa dosiahlo 62 %-né plnenie. Obec Bobot vystavila 
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faktúry za prenájom priestorov OZS na obdobie od januára do decembra 2015 a jeden lekár 

uhradil faktúru na celé obdobie, čím vzniklo vysoké plnenie rozpočtu 

V štruktúre bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku výdavky na mzdové náklady na 

zamestnancov obce, odmeny členov komisie (referendum), odmeny poslancov a náklady na 

poistné v sume 51 240,11 Eur z plánovaných 174 347,77 Eur. V prípade projektu 50j bolo 

dosiahnuté vysoké čerpanie výdavkov na mzdy a platy i poistné do poisťovní, avšak projekt 

bol už ukončený a táto položka by sa už do konca roka nemala meniť. V rámci mzdových 

nákladov boli zahrnuté okrem bežných nákladov na mzdy zamestnancov obce aj odstupné 

starostovi i odmeny členov komisie počas referenda (na to sme prijali dotáciu). 

 

Názov položky Rozpočet  Čerpanie  Plnenie v % 

Mzdy a platy 28 752,00 9 396,34 33 

Poistné a príspevky do poisťovní 14 431,00 3 794,30 26 

Mzdy a platy - projekt 50j 1 717,00 1 092,02 64 

Odmeny členov komisie – REFERENDUM 199,30 199,30 100 

Odmeny poslancom OZ 0,00 0,00 0 

Odmeny za dohodu – REFERENDUM 80,85 80,85 100 

Odstupné – starosta 4 238,31 4 238,31 100 

Poistné a príspevok do poisťovní – REFERENDUM 43,64 43,64 100 

Poistné a príspevok do poisťovní-  z odstupného 945,67 945,67 100 

Poistné a príspevky do poisťovní - projekt 50j 667,00 327,02 49 

MŠ - Mzdy a platy 30 555,00 7 339,43 24 

MŠ - Poistné a príspevky do poisťovní 11 290,00 2 741,92 24 

ZŠ - Mzdy a platy 38 218,00 11 387,99 30 

ZŠ - Poistné a príspevky do poisťovní 13 520,00 3 962,28 29 

ŠKD - Mzdy a platy 5 117,00 1 285,27 25 

ŠKD - Poistné a príspevky do poisťovní 1 848,00 500,29 27 

ŠJ - Mzdy a platy 16 429,00 2 845,01 17 

ŠJ - Poistné a príspevky do poisťovní 6 296,00 1 060,47 17 

SPOLU 174 347,77 51 240,11 29 

 

V sledovanom období obec vynaložila na Dobrovoľný hasičský zbor v Bobote výdavky 

v sume 99,54 Eur z plánovaných 2 451 Eur. Obec vynaložila na elektrickú energiu DHZ 

veľmi nízke výdavky, nakoľko nám Západoslovenská energetika vystavila vyúčtovaciu 

faktúru za minulý rok v sume -210,56 Eur (preplatok). Prijatá faktúra DF2015/2 od ZSE na 

obdobie prvého polroka 2015 pre DHZ bola vystavená na sumu 233,10 Eur. 

 

 

Názov položky Rozpočet  Čerpanie  Plnenie v % 

OHZ, DHZ - Elektrická energia 1 270,00 22,54 2 

OHZ, DHZ - Všeobecný materiál 500,00 0,00 0 
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OHZ, DHZ - Palivá, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 150,00 0,00 0 

OHZ, DHZ - Poistenie auta 131,00 0,00 0 

OHZ, DHZ - Údržba 300,00 77,00 26 

OHZ, DHZ - Dotácia hasičského zboru 100,00 0,00 0 

Spolu OHZ, DHZ 2 451,00 99,54 4 

 

Na úseku zdravotného strediska obec v sledovanom období vynaložila prostriedky v sume 

2 030,74 Eur z plánovaných 5 030, čím bolo dosiahnuté primerané 34 %-né plnenie. Vyššie 

plnenie bolo dosiahnuté v prípade elektrickej energie, nakoľko DF2015/2 od ZSE bola 

vystavená na obdobie od 1.1. do 30.6.2015 (čiže ide o polročné plnenie).  

 

Názov položky Rozpočet  Čerpanie  Plnenie v % 

OZS – Plyn 3 220,00 1 021,40 32 

OZS - Elektrická energia 2 000,00 933,82 47 

OZS – Voda 350,00 0,00 0 

OZS – Telefón 360,00 75,52 21 

Spolu OZS 5 930,00 2 030,74 34 

  

V priebehu prvého štvrťroka 2015 obec minula na telovýchovnú jednotu peňažné prostriedky vo výške 

961,36 Eur, čím bol rozpočet splnený na 12 %. Nižšie plnenie bolo dosiahnuté pri elektrickej energii, 

nakoľko Západoslovenská energetika vyfakturovala preplatok pre TJ Tatran Bobot za rok 2014. 

 

Názov položky Rozpočet  Čerpanie  Plnenie v % 

TJ – Plyn 3 220,00 391,29 12 

TJ - Elektrická energia 2 800,00 511,22 18 

TJ – Voda 460,00 21,65 5 

TJ – Telefón 360,00 37,20 10 

TJ - Všeobecný materiál 300,00 0,00 0 

TJ - Palivá, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 540,00 0,00 0 

TJ – Údržba 420,00 0,00 0 

Spolu TJ 8 100,00 961,36 12 

 

Na úseku školstva obci vznikli v sledovanom období náklady v sume 30 184,06 Eur, čím bol 

rozpočet splnený na ideálnych 25 %. Spolu so školskou jedálňou obec vynaložila prostriedky 

na školstvo v obci vo výške 35 322,73 Eur z plánovaných 148 091,60. Na úseku školstva 

rovnako ako aj na iných úsekoch bolo zvýšené plnenie v prípade elektrickej energie 

(DF2015/2 na obdobie od 1.1.-30.6.2015). 

Názov položky Rozpočet Čerpanie Plnenie v % 

Materská škola 52 255,80 11 413,81 22 

Základná škola 59 800,80 16 932,22 28 

Školský klub detí 7 215,00 1 838,03 25 
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SPOLU školy 119 271,60 30 184,06 25 

Školská jedáleň 28 820,00 5 138,67 18 

SPOLU 148 091,60 35 322,73 24 

 

ZÁVER 

 

Vykonanou 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 29. 

5. 2015. 

 

Spracovala: Ing. Veronika Filinová 

                    hlavná kontrolórka obce Bobot 

 

Bobot, 28.5.2015 
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Príloha č.2  

 

O b e c  B o b o t ,  9 1 3  2 5  B o b o t  č . 5 6  

 

 
Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bobote podľa zákona 369/1990 Z. 

z o obecnom zriadení.  

  

Predkladá: 

Danka Ďuriačová 

starostka obce 

 

 

Dôvodová správa: 

 

   Dňa 12.12.2014 bola podpísaná vtedajším starostom obce Ľubomírom 

Tunegom ( ako prenajímateľ) „Nájomná zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske 

účely“ so spoločnosťou  KOVAČ s. r. o. so sídlom Poľovnícka 849/34 , 911 05 Trenčín ( ako 

nájomca), kde bola v článku I. predmet nájmu ods. 2 uvedená celková výmera pozemkov 

700 821m 2 

Nakoľko v nájomnej zmluve nebola správne  uvedená celková výmera pozemkov, na 

niektorých parcelách sa nachádzajú aj zastavané plochy a cesty navrhujem schváliť Dodatok 

č.1 k nájomnej zmluve  o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely s upravenou výmerov 

v článku II. úprava predmetu nájmu a nájomného o celkovej výmera 593 828 m2  

Zároveň sa mení v dodatku č.1 nájomnej zmluvy aj pôvodný nájomca KOVAČ s. r. o na 

nového pôvodcu Štefan Kováč ( SHR –samostatne hospodáriaci roľník ) 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme 

pozemkov  na poľnohospodárske účely medzi obcou Bobot v zastúpení starostkou Dankou 

Ďuriačovou ( ďalej ako „prenajímateľ“ ) a Štefanom Kováčom ( ďalej ako „nový nájomca“)  

     

 

 

V Bobote dňa 27.5.2015 
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Príloha č.3  

O b e c  B o b o t ,  9 1 3  2 5  B o b o t  č . 5 6  

 

 
Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bobote podľa zákona 369/1990 Z. 

z o obecnom zriadení.  

  

Predkladá: 

Danka Ďuriačová 

starostka obce 

 

 

Dôvodová správa: 

 

  Na parcele registra C-KN č. 681/2 v katastrálnom území Bobot bude obec 

Bobot realizovať výstavbu ČOV pre bytový dom - BD 16 b. j Bobot  - odtokové potrubie pre 

ČOV a preto navrhujem uzatvorenie  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

medzi správcom  SR - Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p a obcou Bobot.  

   

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena „  medzi správcom  SR - Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p  

v zastúpení generálnym riaditeľom Ing. Mariánom Supekom ( ďalej ako budúci povinný 

z vecného bremena ) a obcou Bobot v zastúpení starostkou obce Dankou Ďuriačovou ( ďalej 

ako budúci oprávnený z vecného bremena)    

 

 

V Bobote dňa 27.5.2015 
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Príloha č.4  

Mailový podnet Ing. A. Doktora: 

 

 

Podnet na úpravu VZN 1/2011 ? 

  

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote  17.4.2015 

 

7. Rôzne 

 

- poslanec Ing. B. Michalička navrhol jednorazovú dotáciu pre Farský úrad v Bobote v 

zastúpení Mgr. M. Kuklom na drobné opravy kostola v hodnote  60 €,  

 

Uznesenie č . 56/2015 

 

OZ v Bobote schvaľuje: Dotáciu na opravu, obnovu kostola v hodnote 60 €.  Za uznesenie 

hlasovali: 6 poslanci  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

  

 

Všeobecné záväzné nariadenie  1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bobot 

 

§ 1  Predmet a rozsah úpravy 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobot ( ďalej len VZN) upravuje postup a podmienky 

pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Bobot ( ďalej len obec) týmto subjektom:  

 

b) iným právnickým osobám,  

 

§ 4  Podmienky a postup pri poskytovaní dotácií 

 

(1) Žiadateľ:  

 

a) má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo b) pôsobí alebo vykonáva činnosť na 

území obce.  

 

(2) Dotáciu poskytuje obec spravidla na základe písomnej žiadosti doručenej na Obecný úrad 

v Bobote najneskôr do 15–tého októbra bežného kalendárneho roka na nasledujúci rok. 

 

§ 6  Zúčtovanie poskytnutej dotácie 

 

(1) Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. 

 

  

 

29.5.2015      napísal A. Doktor 

 


