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Prezenčná listina  

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Peter Gardian   

 Ľuboš Hloža  

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň   

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Ivan Antal  

   

Zapisovateľka: Bc. Marcela Bartošová  

   

   

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 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 

konštatovala,  že sú prítomní šiesti poslanci OZ, a preto sa môže rokovanie OZ začať. 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Bc. Dana Zápotočná 

- Ing. Juraj Jánošík 

-  

Neprítomný poslanec: Ing. Pavol Koreň 

 

Zapisovateľka zápisnice bola určená: Bc. Marcela Bartošová 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Bc. Dana Zápotočná a Ing. Juraj 

Jánošík 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce navrhla upraviť a doplniť program rokovania nasledovne: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení 

3. Zmena rozpočtu IV. štvrťrok 2015 

4. Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Bobot 

5. Mandátna zmluva ( digitálny kamerový systém) 

6. Došlá pošta 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Zmena rozpočtu IV. štvrťrok 2015 

4. Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Bobot 

5. Mandátna zmluva ( digitálny kamerový systém) 

6. Došlá pošta 

7. Rôzne 

8. Záver   

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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2. Kontrola uznesení 

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení :  

 

Uznesenia rok 2015, ktoré sa prenášajú do roku 2016: 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

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

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. 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 

85/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poveruje starostku obce D. Ďuriačovú vstúpiť do jednania s 

prenajímateľmi Zmluvy o nájme časti pozemkov a predkupnom práve s 

RNDr. P. Tarinom, M. Tarinom a P. Tarinom ml. o vypovedaní 

nájomnej zmluvy. Trvá 

106/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Na základe žiadostí občanov, výrez stromov popri chodníku na cintoríne 

a v priestoroch miestneho cintorína Trvá 

118/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vykonanie prác na základe ponuky  fy ALPIN – výrub stromov na 

miestnom  cintoríne za celkovú cenu po zľave  2520 € 

 Trvá 

138/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram zasadnutí OZ: 

29.1.2016 

11.3.2016 

8.4.2016 

13.5.2015 

24.6.2016 

 Trvá 

 

 

Uznesenia z roku 2016 č. 1 až č. 13 splnené. 

3.  Zmena rozpočtu IV. štvrťrok 2015 

Ekonómka obce D. Lobotková informovala poslancov OZ o zmene rozpočtu za posledný 

štvrťrok 2015 po položkách v ktorých nastala zmena. 

Celkové príjmy sa navýšili  + 26 870,10 €  a celkové výdaje sa navýšili + 47 482,22 €. 

Poslanci OZ zmenu rozpočtu za IV. štvrťrok 2015, finančné prostriedky v časti príjmy 

26 287,90 € a v časti výdaje 22 532,05 € zobrali na vedomie a príjmy 582,20 € a výdaje  

24  950,17 € schválili rozpočtovým opatrením č.12/2015.  
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 U z n e s e n i e  č . 1 6 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2015 

nasledovne: 

 zvýšenie príjmov o 582,20 € 

 zvýšenie výdajov o 24 950,17 €   

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2015 

nasledovne:  

 zvýšenie príjmov o 26 287,90 € 

 zvýšenie výdajov o 22 532,05 € 

   

Podrobný rozpis jednotlivých zmien po položkách tvorí prílohu č.1 zápisnice OZ. 

4. Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Bobot 

Starostka obce D. Ďuriačová predložila poslancom OZ návrh kontrolnej činnosti hl. 

kontrolóra na I. polrok 2016, ktorý predložil Mgr. I. Antal- hl. kontrolór obce, návrh plánu 

kontrolnej činnosti bol vyvesený na obecnej tabuli v zákonnej lehote od 7.1.2016 do 

25.1.2016. Poslanci OZ s návrhom kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 súhlasili a doplnili 

požiadavku, aby hl. kontrolór obce spracovával  správy štvrťročne, ktoré  doručí poslancom 

OZ a starostke obce do 1 mesiaca od ukončenia štvrťroku.   

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Bobot za obdobie I. polrok 2016 ( príloha č.2) 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Mandátna zmluva  

Starostka obce predložila poslancom OZ návrh mandátnej zmluvy, ktorej predmetom je 

záväzok mandatára uskutočniť a vykonať pre mandanta činnosti externého manažmentu 

projektu zameranú na Aktivitu č.6 v rámci výzvy 12/PRV/2015 na predkladanie Žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, 

v našom prípade sa jedná o vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Bobot. 
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U z n e s e n i e  č . 1 9 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Mandátnu zmluvu č. 00311421/742/2015 medzi obcou 

Bobot zastúpenú starostkou obce D. Ďuriačovou 

a spoločnosťou  ALGAIL s.r.o.so sídlom Novojelčanská 

1396/124, 925 23 Jelka zastúpenú Ing. Gabriel Kiš  

( príloha č.3) 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Došlá pošta 

Starostka obce D. Ďuriačová informovala poslancov o podnetoch občana obce Bobot Ing. A. 

Doktora v zmysle § 25 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. a podnet prenájmu obecných pozemkov 

PD Bobot – Horňany, ktoré zaslal elektronickou formou na mail poslancov obecného 

zastupiteľstva.  

Poslanci OZ sa vyjadrili, že pre podnety a pripomienky od občanov obce Bobot vymedzuje 

kontakty obecného úradu, prípadne elektronická pošta obce ou@bobot.sk 

  

7. Rôzne. 

 Starostka obce informovala poslancov OZ o ponuke od Národného informačného 

strediska na vyhotovenie modulu „Pečať rozvoja obcí a miest 2015“, ktorá slúži ako 

marketingový a prestížny nástroj pri komunikácií s obchodnými partnermi, 

investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou. Poslanci OZ sa 

vyjadrili, že vyhotovenie pečate nepovažujú za dôležité 

 

 Ďalej starostka obce informovala poslancov OZ o spoločnom rokovaní Mikroregiónu 

Machnáč, na ktorom sa zaoberali triedením odpadu so spoločnosťou ENVI–PAK a. s, 

s ktorou všetci členovia mikroregiónu Machnáč vstupujú do spolupráce v oblasti 

kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. 

Našej obci  by spoločnosť ENVI-PAK a. s mala poskytnúť 18 kontajnerov ( vrátane  

kontajnerov na sklo, papier,  plasty, kov a tetrapaky )  

 

 Starostka obce dala na zváženie poslancov obce, aby porozmýšlali o výmene a 

zakúpení novej aparatúry (obecný rozhlas), alarmu na obecnom úrade, obecných vitrín 

nakoľko tieto zariadenia a vitríny sú už zastaralé a nespĺňajú svoju funkčnosť tak, ako 

by mali. Poslanci OZ navrhli starostke obce, aby urobila prieskum trhu a predložila 

cenové ponuky koľko by bola obstarávacia cena nových zariadení a obecné vitríny 

zrealizovať cez prípadnú výzvu (štátne dotácie) 

 

Neskorší príchod poslanca Ing. P. Koreňa ( 19,00 hod.) 

 

 Pani Z. Čerňanská oslovila starostku obce a poslancov OZ, či by sa nedalo vyriešiť 

verejné osvetlenie medzi bytovkami č.313 a č.319. Starostka obce navrhla, aby sa 

vlastníci bytov č. 313 a č. 319 dohodli, či všetci súhlasia s osvetlením medzi bytovými 

mailto:ou@bobot.sk
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domami a potom sa bude hľadať možnosť, riešenie, ako by sa verejné osvetlenie 

umiestnilo. 

 

Odišiel poslanec p. Ľ. Hloža ( 19,15 hod.) 

 

 Ing B. Michalička navrhol starostke obce a poslancom OZ, aby si určili termín 

verejného zhromaždenia občanov. Poslanci OZ sa dohodli na termíne 19.3.2016 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Termín verejného zhromaždenia občanov obce Bobot 

19.3.2016 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

8. Záver 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom 

za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Dana Zápotočná  

 Ing. Juraj Jánošík  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č.1  

Zmena rozpočtu IV. štvrťrok 2015  
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Príloha č.2 

 

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a predpisov 

 

p r e d k l a d á m 

Obecnému zastupiteľstvu obce Bobot 

 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 

BOBOT  NA OBDOBIE 1. POLROK 2016 

 

1. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií za rok 2015.  

2. Kontrola vyplácania cestovného na základe cestovných príkazov.  

3. Náhodná kontrola – inventarizácia pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.   

4. Kontrola interných smerníc obce Bobot 

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bobot 

6. Kontroly o ktoré požiada Obecné zastupiteľstvo obce Bobot, prípadne kontroly mimo plánu 

kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia hlavného kontrolóra obce.  

7. Kontrola dodržiavania nového zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých záíkonov 

Plnenie úloh hlavného kontrolóra:   

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015  

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016  

3. Podľa možností zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach hlavných 

kontrolórov organizovaných vzdelávacímí inštitúciami  

4. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce  

5. Zúčastňovať sa na riadnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot bol v zmysle § 18f odst. 1b, 

zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zverejnený 

na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve. 

 

 

 

vyvesené dňa:   7.1.2016 

zvesené dňa:    25.1.2016                                                         

 

Mgr. Ivan Antal 

              hlavný kontrolór obce 
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Príloha č.3 

 

MANDÁTNA ZMLUVA 
 

č. 00311421/742/2015 

 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi : 

 
I. Zmluvné strany 

 
Názov:    Obec Bobot  

So sídlom :   Bobot č.56 

Zastúpená :           Danka Ďuriačová – starostka obce 

IČO:    00311421 

DIČ:    2021091347    

 
 (ďalej len mandant) 
 
a 
 
Názov:    ALGAIL s.r.o. 
Sídlo:    Novojelčanská 1396/124, 925 23 Jelka  
Zastúpená:   Ing. Gabriel Kiš 
IČO :    44743025 
DIČ :    SK2022811813 
Bankové spojenie :  Slovenská Sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu vo formáte IBAN : SK9309000000000203075977  
 
(ďalej len mandatár) 
 

II. Predmet zmluvy 

 
Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zriadi za odplatu určitú 
obchodnú alebo administratívnu záležitosť v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a 
mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. 
 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára uskutočniť a vykonať pre mandanta činnosti 
externého manažmentu projektu zameranú na Aktivitu č.6 v rámci výzvy 12/PRV/2015 na 
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 – 2020. 
 
Ide hlavne o činnosti:   

- vypracovanie ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) a jej príloh č.1, č.3 

- externý manažment projektu 
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III. Odmena a platobné podmienky 

 
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy a táto odmena je 
stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
predstavuje sumu 975,00- EUR bez DPH (1170,00 EUR s DPH). 
 
Mandatár je platcom DPH. 
 
Mandatár je povinný vystaviť a doručiť mandantovi formálne a vecne správnu faktúru. 
 
Mandatár je oprávnený vystaviť a doručiť mandantovi faktúru po odovzdaní ŽoNFP a jej príloh č.1 
a č.3. 
 
Mandant je povinný faktúru uhradiť najneskôr v lehote 14 dní od jej doručenia, bankovým prevodom 
na účet mandatára, uvedeného v záhlaví zmluvy. Odmena je uhradená dňom pripísania peňažných 
prostriedkov na účet mandatára. 
 
V prípade, že nebude faktúra uhradená v lehote splatnosti, má mandatár právo na uplatnenie si 
úrokov z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý i načatý deň omeškania. 
 
 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Mandatár je povinný : 

 vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri plnení predmetu zmluvy 

s odbornou starostlivosťou 

 všetky činnosti vykonávať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami 

 oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú vplyv na 

plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy 

 uchovávať pre mandanta všetku potrebnú písomnú dokumentáciu 

 
Mandant je povinný : 

 poskytovať potrebnú súčinnosť riadne a včas 

 poskytovať všetky informácie,fakty a podklady, potrebné pre riadne a včasné plnenie 

predmetu zmluvy 

 dávať mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie predmetu 

zmluvy 

 skontrolovať vypracovaný predmet zmluvy pred odovzdaním ŽoNFP  poskytovateľovi pomoci 

 uhradiť odmenu riadne a včas 

 
V. Ostatné dojednania 

 
Mandatár nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov mandanta. 
 
Mandatárovi vzniká nárok na odmenu bez ohľadu na to, či priniesla ním vykonávaná činnosť výsledok 
alebo nie. 
 
V prípade, že mandant bude od mandatára požadovať uskutočnenie takých úkonov a činností, ktoré 
nie sú predmetom tejto zmluvy, s vykonaním ktorých bude mandatár súhlasiť, tieto činnosti po 
vzájomnej dohode uskutoční mandatár pre mandanta. Mandant je povinný za takéto uskutočnenie a 
vykonanie činností nad rámec zmluvy zaplatiť mandatárovi, mimo dohodnutej odmeny podľa článku 
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IV. tejto zmluvy, odplatu navyše, vo výške vopred písomne dohodnutej, ktorá bude fakturovaná 
samostatne od zmluvne dohodnutej odmeny. 
 
Mandatár nezodpovedá za škodu spôsobenú mandantovi svojou činnosťou, ak konal na pokyn 
mandanta, vykonanie ktorého spôsobilo mandantovi vznik škody. 
 
Písomné dokumenty mandatár odovzdáva mandantovi osobne alebo poštovou zásielkou alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). Za dôkazový materiál odovzdania služby -
spracovanej dokumentácie, sa považuje preberací protokol podpísaný oboma stranami, alebo 
potvrdenie doručovacej spoločnosti, alebo kópia odoslaného e-mailu, a to v závislosti na použitom 
spôsobe doručenia. 
 
 
Komunikačné údaje mandanta vo vzťahu k tejto zmluve:  
 
Poštová adresa (Adresát, Ulica, č. domu, PSČ, Obec): 
 

Obec Bobot, Bobot č.56, 913 25, Bobot 

Telefónny kontakt:  0905311315 

E-mailová adresa:  starostka@bobot.sk 

 
Komunikačné údaje mandatára vo vzťahu k tejto zmluve: 
 
Poštová adresa: ALGAIL s.r.o., Novojelčanská 1396/124, 925 23 Jelka 
Tel.:    0905 752 937 
E-mail:    kis@algail.com 
 
 

VI. Záverečné ustanovenia 

Zmluva sa uzatvára na dobu od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami do podania 
záverečnej ŽoP (žiadosti o platbu) poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku. 
 
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 
 
Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže písomne od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, 
najneskôr však do 60 kalendárnych dní pred konečným dátumom na predkladanie ŽoNFP pre Aktivitu 
č.6 v rámci výzvy 12/PRV/2015. 
 
Odstúpenie od zmluvy v termíne kratšom ako 60 dní pred konečným dátumom na predkladanie 
ŽoNFP pre Aktivitu č.6 v rámci výzvy 12/PRV/2015 môže mandatár vysporiadať zmluvnou pokutou vo 
výške celej výšky odmeny uvedenej v článku III. tejto zmluvy vo forme faktúry, ktorá bude mať 
náležitosti daňového dokladu. 
 
Práce vykonané a preukázané do odstúpenia od zmluvy vysporiada mandantár faktúrou, ktorá bude 
mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. 
 
Veci, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom. 
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Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každej zmluvnej strane po jednom. 
 
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavierajú ju 
slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali. 
 
 
 
 
V .......................................................  dňa  ....................................    
       
 
 
Za mandanta :                                    Za mandatára : 
 
 
 
 
_________________________    __________________________ 
        Ing. Gabriel Kiš 

     starosta obce          konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


