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Prezenčná listina  

 
Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka ospravedlnená 

 Ing. Peter Gardian   

 Ľuboš Hloža  

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň ospravedlnený 

 Ing. Boris Michalička   

 Bc. Dana Zápotočná neskorší príchod 19,05 hod. 

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Ivan Antal   

   

Zapisovateľka: Ing. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 
 

Návrh programu rokovania 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2017 
4. Schválenie uznesenia k prijatiu úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s 
5. Schválenie dohody o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ s mestom Bánovce 

nad Bebravou 
6. Rôzne 
7. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 
konštatovala, že sú prítomní štyria poslanci OZ, a preto sa môže rokovanie OZ začať. 
 
Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Ing. Peter Gardian 
- Ing. Boris Michalička 

 
Ospravedlnení poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka, Ing. Pavol Koreň 
Neskorší príchod:  Bc. Dana Zápotočná 
 
Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Overovateľov zápisnice:  
Ing. Peter Gardian, Ing. Boris Michalička 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 
Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia OZ: 
  

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2017 
4. Schválenie uznesenia k prijatiu úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s 
5. Schválenie dohody o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ s mestom Bánovce 

nad Bebravou 
6. Rôzne 
7. Záver 

U z n e s e n i e  č .  8 7 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program riadneho rokovania OZ: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2017 
4. Schválenie uznesenia k prijatiu úveru od Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky, a.s 
5. Schválenie dohody o zabezpečení záujmového 

vzdelávania v CVČ s mestom Bánovce nad Bebravou 
6. Rôzne 
7. Záver 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci  
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

2. Kontrola uznesení 

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 
 
Uznesenia č. 39/2015, č. 30/2016, č. 65/2016, č.76/2016, č.80/2016, č.81/2016, č.82/2016, 
č.84/2016, č.85/2016 – splnené uznesenia 
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Nesplnené uznesenia: 

23.01.2015 23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 — Zásady hospodárenia s majetkom 
obce — návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. Trvá 

13.05.2016 36/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Umiestnenie dvoch dopravných zrkadiel a ostatného potrebného 
dopravného značenia pri RD č. 86 a č.88. Trvá 

 
Uznesenia OZ 16.9.2016, 21.10 2016, 18.11.2012 

16.9.2016 60/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Odkúpenie pozemkov parc. č. 184/5, 184/6 LV 726, 
parc. č. 187, 188 LV 990, parc. č. 182/2 LV 992, od 
Okresného úradu Trenčín podľa vypracovaného 
znaleckého posudku 495,00 €. Trvá 

16.9.2016 61/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Vstúpiť do jednania s p. Žáčikom a s p. Brezanom 
o odkúpenie pozemkov, o ktoré majú záujem. Trvá 

16.9.2016 62/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Spoluúčasť obce Bobot 10% na realizáciu oplotenia areálu 
MŠ a ZŠ Bobot — 1000 €. Trvá 

16.9.2016 64/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Vstúpiť do výzvy na rekonštrukciu, opravu kultúrneho 
domu obce a vypracovanie projektovej dokumentácie 
k realizácií rekonštrukcie KD na základe výzvy. Trvá 

21.10.2016 69/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 3/16 na nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Bobot a v k. ú. Bobotská 
Lehota a to: 

  

-pozemok KN-C parc. č. 182/2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 97 m2, spoluvlastnícky podiel 3/16, čo 
predstavuje 18,19 m2, zapísaný na LV č. 992 v k. ú. Bobotská 
Lehota, 

-pozemok KN-C parc. č. 184/5, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 18 m2, spoluvlastnícky podiel 3/16, čo 
predstavuje 3,38 m2 , zapísaný na LV č. 726 v k. ú. Bobotská Lehota, 

-pozemok KN-C parc. č.184/6, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 6 m2, spoluvlastnícky podiel 3/16, čo 
predstavuje 1,13 m2 , zapísaný na LV č. 726 v k. ú. Bobotská Lehota, 

-pozemok KN-C parc. č. 187, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 174 m2, spoluvlastnícky podiel 3/16, čo 
predstavuje 32,63 m2, zapísaný na LV č. 990 v k. ú. Bobotská 
Lehotapozemok KN-C parc. č. 188, druh pozemku záhrady o výmere 
528 m2, spoluvlastnícky podiel 3/16, čo predstavuje 99 m2, 
zapísanýna LV č. 990 v k. ú. Bobotská Lehota od Slovenskej 
republiky, správcu Okresného úradu Trenčín podľa vypracovaného 
znaleckého posudku č. 236/2016, ktorý vypracoval znalec Ing. 

Trvá 
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Ladislav Horný, znalec z odboru Stavebníctvo a odvetvie Pozemné 
stavby a odhad hodnoty nehnuteľností v sume 495 €. 

 

21.10.2016 71/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prevod pozemkov do majetku obce — parciel zapísaných v KN, na 
LV č. 731, k.ú Bobot, tak ako sú zobrazené v GP č. 43151736 —
26/16, nasledovne: 

-E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/3, ihrisko obce 

-E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/4, manipulačná plocha 
športového areálu obce (ihriska) 

-E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/5, manipulačná plocha 
športového areálu obce (ihriska) 

-E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 673/1, manipulačná plocha 
športového areálu obce (ihriska) 

-E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/1, športový areál obce 

-E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/3, ihrisko obce 

-E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/4, manipulačná plocha 
športového areálu obce (ihriska) 

-E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 531/1, cintorín obce 

-E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 532/7, cintorín obce 

-E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 671/1, manipulačná plocha 
cintorína obce (cintorín) 

-E KN parc. č. 27/31 = C KN parc. č. 532/8, manipulačná plocha domu 
smútku. Trvá 

18.11.2016 83/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s vo 
výške 87 924,79 €na financovanie investičnej akcie — technická 
vybavenosť bytového domu BJ 16 s. č 367 za podmienok 
dohodnutých v úverovej zmluve Trvá 

3. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2017 - 2019  

Starostka obce D. Ďuriačová predložila na schválenie poslancom OZ návrh rozpočtu na roky 
2017-2019, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podlieha zverejneniu 
podľa zák. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9. ods. 2. 
O navrhnutých položkách rozpočtu podrobnejšie informovala ekonómka obce p. Dáša Lobotková. 
Vychádzala z reálneho čerpania v roku 2016 a zo žiadosti o dotácie, ktoré podali organizácie 
obce, zodpovedala na otázky a pripomienky poslancov. 
 
Poslanci OZ schválili návrh rozpočtu na rok 2017-2019 s nasledovnými zmenami: 
 

- presunuté splátky úrokov z úveru ŠFRB z bankového úveru z finančných operácií do 
bežných výdavkov 
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- do príjmu podielových daní navýšená suma na 222 678 € 
- do výdajovej položky rozvoj obce doplnená suma 54 716 € 

 
Hlavný kontrolór obce Mgr. I. Antal predložil starostke obce a poslancom OZ stanovisko k 
návrhu rozpočtu, v ktorom doporučuje predložený návrh rozpočtu obce Bobot na rok 2017 
obecnému zastupiteľstvu schváliť (stanovisko hl. kontrolóra tvorí prílohu č.1). 
 
V súvislosti s finančnými protsriedkami poslanec Ľ. Hloža navrhol poslancom OZ schválenie 
zámerov rozvoja obce bližšie špecifikované — najpodstatnejšie, prioritné, ktoré by v roku 2017 
chceli realizovať resp. splniť. Navrhol to z dôvodu, aby aj všetci občania vedeli na čo sa 
používajú finančné prostriedky z obecného rozpočtu. Poslanci OZ sa dohodli, že na najbližšom 
zasadnutí navrhnú zámery, ktoré by chceli splniť v roku 2017. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Rozpočet obce Bobot na rok 2017-2019 (príloha č.2). 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Neskorší príchod poslankyne Bc. D. Zapotočnej 19,05 hod. 

4. Schválenie uznesenia k prijatiu úveru od Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky, a.s  

Starostka obce navrhla zrušenie uznesenia č.83/2016 schválené dňa 18.11.2016 z dôvodu zmeny 
textu podľa podmienok Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s Trenčín a zároveň podala 
návrh na prijatie nového uznesenia v znení: 
 

1. prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške: 87 934,84 € na 
kúpu bytového domu v obci Bobot – 16 b.j. , s.č. 367 – v zmysle uzatvorenej kúpnej 
zmluvy zo dňa 11.01.2016 uzatvorenej medzi obcou Bobot a HYDROS Bánovce, 
spol. s r.o. za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. 

 
2. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce  
 
3. rozpočet obce na rok 2017 so zapracovaním požadovaného úveru.  

 
Poslanci OZ schválili zrušenie uznesenia č.83/2016 a následne prijali nové uznesenie v znení 
podľa podmienok Slovenskej a záručnej a rozvojovej banky, a.s. 
 

U z n e s e n i e  č . 8 9 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 
Zrušenie uznesenia č.83/2016 v znení: 
Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. 
s. vo výške 87 924,79 € na financovanie investičnej akcie –
technická vybavenosť bytového domu BJ 16 s. č. 367 za 
podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
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1. prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, 
a.s. vo výške: 87 934,84 € na kúpu bytového domu v obci 
Bobot — 16 b.j. , s.č. 367 – v zmysle uzatvorenej kúpnej 
zmluvy zo dňa 11.01.2016 uzatvorenej medzi obcou Bobot 
a HYDROS Bánovce, spol. s r.o. za podmienok dohodnutých 
v úverovej zmluve.  
2. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce 
3. rozpočet obce na rok 2017 so zapracovaním 
požadovaného úveru. 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci  
Proti : 0 
Zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie dohody o zabezpečení záujmového 

vzdelávania v CVČ s mestom Bánovce nad Bebravou 

Starostka obce predložila na schválenie dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ s 
mestom Bánovce nad Bebravou, v zmysle ktorej sa zabezpečuje záujmové vzdelávanie – 
krúžková činnosť v CVČ detí, ktoré majú trvalý pobyt v obci Bobot na obdobie október –
december 2016. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre 
voľného času uzatvorená podľa § 51 občianskeho zákonníka 
č.: OŠM-3731/24142/2016-s poskytovateľom záujmového 
vzdelávania s mestom Bánovce nad Bebravou  (príloha č. 3). 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

6. Rôzne 

Poslanec p. Ľ. Hloža podal návrh schváliť príspevok 100 € pre deti (prípravku) TJ Tatran Bobot 
na zakúpenie nových dresov. Poslanci s návrhom finančného príspevku súhlasili. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Finančný príspevok 100 € na zakúpenie dresov pre žiakov 
prípravky TJ Tatran Bobot. 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Hlavný kontrolór Mgr. Ivan Antal  predložil na schválenie v súlade s ustanovením § 18 písm.f 
ods. 1 písm. b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov 
návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 
 

U z n e s e n i e  č . 9 3 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 
Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 (príloha č. 4). 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0  

 
Prítomná p. M. Briliaková sa informovala v akom štádiu je odpredaj pozemkov a rodinného 
domu č. 90 v ktorom sú nájomníkmi. Zároveň navrhla p. starostke a poslancom OZ, že by mali 
záujem o odkúpenie pozemkov a rodinného domu za takých podmienok ako ich odkúpila obec 
s tým, že vysporiadanie pozemkov si budú riešiť s ostatnými vlastníkmi už vo vlastnej réžii sami. 
Starostka obce reagovala, že momentálne sa už rokuje o odpredaji pozemkov, resp. prebieha 
konanie vo veci s Okresným úradom Trenčín a preto nie je možné odpredaj obecných pozemkov 
nájomníkom RD č.90, odpredaj sa bude riešiť až keď prebehne prevod z Okresného úradu na 
obec Bobot. 
 
Pripomienky, dotazy poslancov a občanov: 
 

� Ing. J. Jánošík navrhol, aby sa na stránke obce www.bobot.sk vytvorila položka 
rozhlasové správy, v ktorej by sa zverejňovali všetky podstatné rozhlasové správy. 

 
� Ing. B. Michalička sa informoval o vypracovaní správ hlavným kontrolórom Mgr. I. 

Antalom k sťažnosti, podnetu a k oznámeniu od Ing. A. Doktora, ku ktorým mal 
vypracovať správy. Hl. kontrolór obce sa vyjadril, že správy vypracuje v zákonnej lehote 
do 60 dní. 

 
� Ing. P. Gardian sa informoval na výrez krovín a drevín v parku pri miestnom cintoríne 

a na ozvučenie domu smútku. Starostka reagovala, že výrez resp. revitalizácia areálu nám 
bola zrealizovaná bezplatne odborníkom v uvedenej oblasti a bola podľa jeho stanoviska 
potrebná nakoľko areál bol zarastený a poprerastaný drevinami, krovmi a trávnatými 
porastami. Poslanec Ľ. Hloža v súvislosti s cintorínom poznamenal, že by bolo vhodné 
vyriešiť aj výsadbu zelene napr. okrasné dreviny do veľkých kvetináčov. Starostka obce 
odpovedala, že v budúcom roku sa plánuje výsadba zelene aj ozvučenie cintorína pri 
cirkevných obradoch. 

 
� prítomná p. M. Čerňanská sa spýtala, či obec bude niečo riešiť s miestnym kostolom, 

pretože je v havarijnom stave. Poslanec Ing. B. Michalička odpovedal, že obec nie je 
kompetentná v riešení havarijného stavu kostola, správcom kostola je miestny pán farár 
a samozrejme rozhodujúce slovo má pamiatkový úrad, nakoľko kostol sv. Mikuláša je 
historickou kultúrnou pamiatkou obce. Na druhej strane sa určite budeme snažiť farskému 
úradu pomôcť ako bude treba, resp. ako nám budú dovoľovať naše možnosti. 

 

7. Záver  

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom za 
účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 
 
 

Overovatelia zápisnice: 
Ing. Peter Gardian  

 Ing. Boris Michalička  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č.1 
 

Stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 

2017 – 2019. 
 
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  

 
predkladám 

 
Odborné stanovisko k návrhu  rozpočtu obce Bobot  na roky 2017 - 2019 a k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2017.  
 
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Bobot na roky 2017 - 2019 

(ďalej len "odborné stanovisko") bolo spracované na základe zverejneného návrhu Rozpočet 
obce Bobot na rok 2017 – 2019 Návrh, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a podlieha zverejneniu podľa zák. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej 
zodpovednosti čl. 9. ods. 2.  
 
A. Východiská spracovania odborného stanoviska  
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 
Rozpočtu obce Bobot na roky 2017 - 2019 Návrh (ďalej len "návrh rozpočtu") z dvoch 
hľadísk:  

 
1.Zákonnost' predloženého návrhu rozpočtu  
 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
a zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 1.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:  
• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady, na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané 
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).  
• č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona 
výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov 
obcí vo výške 70%  
• č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  
v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.  
 
1.2.  Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, v zákonom stanovenej lehote v 
súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .  

 
 

 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu. 

 
Návrh rozpočtu pre roky 2017-2019 obsahuje finančné údaje o zámeroch a cieľoch obce, čím 
sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy 
pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať 
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plány obce so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť samosprávy) a 
monitorovať ich dosahovanie.  

Návrh rozpočtu bol spracovaný  
• - s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a 

ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. 
MF/008978/2006-421 a Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. 
septembra 2015 č. MF/017458/2015-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje 
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v znení neskorších predpisov 
. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa 
vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.  
- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 
štátne fondy, obce a VÚC,  
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  
 
B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu  
 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 
2017-2019 zverejnených MF SR. Výška dane z príjmu fyzických osob poukázaných obci, 
ktorý tvorí príjem rozpočtu je stanovený odhadom, nakoľko v dobe tvorenia návrhu rozpočtu 
obce neboli štatistické údaje pre podiely obcí na výnose DPFO zverejnené.  

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení podľa §9 
ods. 1 citovaného zákona na:  
rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2017  
rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2018,  
rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b)  
- rok 2019.  

Viacročný rozpočet na roky 2017 - 2019 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový 
rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len 
orientačný charakter, Obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie, a ich ukazovatele sa 
spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

Navrhovaný rozpočet na rok 2017 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vnútorne členený na:  
a)bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,  
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,  
c)finančné operácie.  
 

Návrh rozpočtu obce predpokladá celkové bežné príjmy vo výške 353 358 €. Tvorba 
kapitálových príjmov sa predpokladá  vo výške 305 550 €, finančné operácie v sume 574 523 
€. 
Bežné výdavky v rozpočte na r. 2017 sú predpokladané v sume 281 922 € , kapitálové 
výdavky vo výške 877 375 € a finančné operácie 25 216 €.  

Podľa § 10 odstavec 7 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet obce zostavuje ako 
vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný 
alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; 
kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok možno kryť 
zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, 
alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. 
Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok 
príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.  
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Bežný rozpočet obce na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový v sume 71 436 €, čím 
je dodržaný § 10 odstavec 7 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume 571 825 €. Krytie schodku 
kapitálového rozpočtu je plánované finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu. 

Daňové príjmy predpokladajú hodnotovo najväčšie naplnenie z dane z príjmu FO vo 
výške 200 000 €. Ich úroveň je rozpočtovaná na základe prognózovaného rastu medziročného 
výnosu dane z príjmov FO a odhadom.   

Vo viacročnom rozpočte na roky 2017 - 2019 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v 
rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k 
zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a 
právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k 
rozpočtom vyšších územných celkov.  

Návrh rozpočtu obce zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré obci vyplývajú zo zákonov a 
uzatvorených zmlúv, tak aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky na správny a funkčný chod 
obce a jej ďaľší rozvoj. 
 
C: Pripomienky :   
 
Dňa 12.12.2016 zverejnila Finančná správa SR odhadovaný podiel na výnose DPFO pre 
obec Bobot na rok 2017 vo výške 222 678 €. Navrhujem túto zmenu premietnúť do 
príjmovej časti rozpočtu pred schválením, aby obecné zastupiteľstvo nemuselo počas 
roka schvalovať rozpočtové opatrenie.  
 
C. Záver  
 

Na základe uvedených skutočností doporučujem predložený „Návrh rozpočtu 
obce Bobot na rok 2017“ Obecnému zastupiteľstvu na rokovaní schváliť.  
 
 
 
 
 
Bobot  14.12.2016                       Hlavný kontrolór obce  

                 Mgr. Ivan Antal  
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Príloha č.2 
 

Rozpočet obce na rok 2017-2019 zverejnený na stránke www.bobot.sk v časti dokumenty  
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Príloha č. 3 
 
 
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ číslo OŠM-3731/24142/2016 
zverejnená na stránke obce www.bobot.sk v časti dokumenty - zverejnenie - zmluvy 
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Príloha č.4 
 
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 2017  

1. Kontrola faktúr a pokladničného denníka 

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 a všeobecne záväzných nariadení 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 audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Plnenie úloh hlavného kontrolóra: 

 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Bobot za rok 2016  

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017  

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. Podľa možností 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: 28.11.2016 

zvesené dňa: 15.12.2016  

Mgr. Ivan Antal 

hlavný kontrolór obce Bobot 

 

 


