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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 ospravedlnený 

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná ospravedlnená 

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Ivan Antal   

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie úprav rozpočtu za obdobie II. kvartál 2017 

4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie 2 – 4/2017 

5. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Bobot 

6. Schválenie kúpnopredajnej zmluvy obecného rodinného domu č. 90 

7. Došlá pošta 

8. Rôzne 

9. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 

konštatovala, že nakoľko sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa 

môže začať. 

 

Ospravedlnení poslanci:  Ing. Pavol Koreň 

                                         Bc. Dana Zápotočná 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Mgr. Andrea Dúcka 

- Ing. Juraj Jánošík 

 

Zapisovateľka zápisnice: Dáša Lobotková 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Mgr. Andreu Dúcku a Ing. Juraja 

Jánošíka. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho 

schválenie.  

U z n e s e n i e  č .  5 8 / 2 0 1 7  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie úprav rozpočtu za obdobie II. kvartál 

2017 

4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce za obdobie 2 – 4/2017 

5. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o vyhradení 

miest a určení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách 

obce Bobot 

6. Schválenie kúpnopredajnej zmluvy obecného 

rodinného domu č. 90 

7. Došlá pošta 

8. Rôzne 

9. Záver   

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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2. Kontrola uznesení 

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:  

 

Splnené uznesenia: 

 

71/2016, 7/2017, 28/2017, 29/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017, 36/2017, 37/2017, 38/2017, 

39/2017, 40/2017, 41/2017, 42/2017, 43/2017, 44/2017, 45/2017, 47/2017, 49/2017, 50/2017, 

51/2017, 52/2017, 53/2017, 54/2017, 55/2017. 

 

Nesplnené uznesenia: 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

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

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. Trvá 

61/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vstúpiť do jednania s p. Žáčikom a s p. Brezanom 

o odkúpenie pozemkov, o ktoré majú záujem. Trvá 

      

6/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Mandátnu zmluvu o poskytovaní poradenských služieb medzi 

mandatárom EUROKONZULT, s. r. o so sídlom Kubínska 1104/4, Žilina 

v zastúpení konateľom Ing. Mgr. Drahoslavom Loricom a mandantom 

obcou Bobot, Bobot 56 v zastúpení starostkou obce Dankou Ďuriačovou. 

(príloha č.5) Trvá 

13/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram riadneho zasadnutia OZ na rok 2017: 

07.4.2017 

26.5.2017 

30.6.2017 

08.9.2017 

20.10.2017 

08.12.2017 Trvá 

24/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Predajnú cenu obecného rodinného domu č. 90 vo výške 13 500 EUR. Trvá 

26/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vstup do procesu rozvoja územia obce vypracovaním územného plánu 

obce a zámeru obce a vyčlenenie finančnej čiastky na tento účel z 

rozpočtu obce vo výške 2 000 EUR. Trvá 

30/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o dielo č. UB1-01/2017 medzi objednávateľom obcou Bobot 

zastúpenú starostkou obce Dankou Ďuriačovou a zhotoviteľom Ecocities, 

s. r. o zastúpenú konateľom doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom PhD. 

(príloha č. 1) Trvá 
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31/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Mandátnu zmluvu č. 1/2017 medzi mandátom obcou Bobot zastúpenú 

Dankou Ďuriačovou starostkou obce a mandatárom Ing. arch. Karol 

Ďurenec, s. r. o zastúpenú konateľom Ing. arch. Karolom Ďurencom. 

(príloha č.2) Trvá 

      

35/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Spracovanie geometrického plánu v k. ú. Bobotská Lehota vo výške 677 € 

z dôvodu vysporiadania pozemkov bývalého toku Machnáč a miestnej 

komunikácie pri súčasnom toku. Trvá 

      

46/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku v celosti vo výlučnom 

vlastníctve Slovenskej republiky, v dočasnej správe Okresného úradu 

Trenčín, nachádzajúceho sa v obci Bobot, okres Trenčín, katastrálne 

územie Bobot, zapísaný na LV č. 850 ako: 

• pozemok KN – E parc. č. 3/31, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 381 m2 kúpou za celkovú kúpnu cenu 1 155 EUR 

(slovom: tisícstopäťdesiatpäť eur) za účelom využívania pozemku na 

poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s § 2 ods. 2 písm. g) 

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby a to na tvorbu a ochranu životného prostredia 

a ochranu zdravia obyvateľstva. Trvá 

48/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Firmu AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o. ako dodávateľa na vykonanie 

auditu účtovnej závierky za rok 2016 a na overenie Výročnej správy za 

rok 2016 za celkovú sumu 800 EUR s DPH. Trvá 

      

56/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Riešiť požiadavku p. I. Sokolíkovej a spoluobčanov kontaktovať dopravnú 

políciu, aby posúdila danú dopravnú situáciu v oboch častiach obce. Trvá 

      

 

 

3. Schválenie úprav rozpočtu za obdobie II. kvartál 2017 

V tomto bode dala starostka obce slovo ekonómke obce Dáše Lobotkovej, ktorá v krátkosti 

poinformovala poslancov o úpravách vykonaných v rozpočte obce k dátumu 30.6.2017. 

Príjmová časť rozpočtu bola celkovo navýšená o 23 895,88 EUR a výdavková časť rozpočtu 

bola celkovo navýšená o 13 190,68 EUR. Popis zmien v položkách bude prílohou zápisnice. 

Poslanci nemali k úpravám rozpočtu námietky. 

 

U z n e s e n i e  č . 5 9 / 2 0 1 7  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Úpravy rozpočtu za obdobie II. kvartál 2017 rozpočtovým 

opatrením č. 1/2017. 
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Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie 2 – 4/2017 

Hlavný kontrolór obce prečítal svoju správu z kontrolnej činnosti. Poslanci OZ vzali túto 

správu na vedomie. 

 

5. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Bobot 

Starostka obce v krátkosti oboznámila poslancov OZ o obsahu tohto VZN a o potrebe  mať 

takéto VZN prijaté a schválené. Poslanec Ing. Boris Michalička položil k návrhu VZN zopár 

doplňujúcich otázok, na ktoré mu starostka obce odpovedala a následne dala poslancom OZ 

o jeho schválení hlasovať. 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

VZN č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách obce Bobot. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Schválenie kúpnopredajnej zmluvy obecného rodinného domu č. 90 

V tomto bode starostka obce predložila  poslancom návrh kúpnej zmluvy na odpredaj 

obecného rodinného domu. Zámer priameho predaja nehnuteľnosti s. č. 90 s priľahlými 

pozemkami bol schválený uznesením č. 33/2017 dňa 19.5.2017. Zámer bol zverejnený 

v súlade zo Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy prejavil jediný záujemca – p. Michaela Briliaková s p. 

Ivanom Fábrym, ktorým v súčasnosti obec tento rodinný dom prenajíma. Predajná cena 

13 500 EUR bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 7.4.2017 uznesením č. 24/2017. 

  

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

 

a) odpredaj nehnuteľnosti evidovanej v k. ú. Bobotská Lehota na LV č. 925, stavba 

rodinný dom s. č. 90  na  pozemku par. č. KN C 184/3, výmera pozemku, na ktorom je 

postavená stavba č. 90, je 89 m2, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie a par. č. 

KN C 184/4, výmera pozemku 27 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, 

priľahlé pozemky evidované na LV č. 726 par. č KN C 184/6, výmera 6 m2, druh 

pozemku zastavené plochy a nádvoria (dvor) a par. č KN C 184/5, výmera 18 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria (dvor) v k. ú. Bobotská Lehota, ďalej pozemok 
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evidovaný na LV č. 992 par. č KN C 182/2,  výmera  97 m2, druh pozemku zastavené 

plocha a nádvoria (spoločný dvor) k. ú. Bobotská Lehota a pozemok evidovaný na LV 

č. 990 par. č 187, výmera 174 m2, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie (dvor) k. 

ú. Bobotská Lehota. 

 

b) kúpnu zmluvu medzi obcou Bobot zastúpenou starostkou obce Dankou Ďuriačovou 

(ako predávajúcim) a Ivanom Fábrym, rod. Fábrym a Michaelou Briliakovou, rod. 

Briliakovou (ako kupujúcim). 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 poslanci 

 

7. Došlá pošta 

V došlej pošte nebol ku dňu zasadnutia OZ zaevidovaný žiaden list. 

 

8. Rôzne 

Starostka obce v tomto bode oboznámila poslancov OZ o podanej žiadosti na Slovenský 

pozemkový fond o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza vedľa potoka medzi budovou 

potravín COOP Jednota a novovybudovaným bytovým domom. K podanej žiadosti požaduje 

Slovenský pozemkový fond doložiť niektoré ďalšie doklady a taktiež výpis z uznesenia OZ 

o schválení bezodplatného odkúpenia tohto pozemku. Po krátkej diskusii s poslancami dala 

starostka obce o bezodplatnom odkúpení pozemku hlasovať. 

 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

 

v zmysle § 34 ods. 4 a) zákona č. 330/1994 Zb. z.  bezodplatné odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a to: 

- KN-E parcela č. 31/3, o výmere 1439 m2, druh  pozemku záhrady, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 731, katastrálne územie Bobot, obec Bobot, v celosti. 

Pozemok bude bezodplatne odkúpený za účelom vybudovania „Oddychovej zóny 

v centre obce, k. ú. Bobot“, na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby č. StÚ 

81/2017-02/Mi zo dňa 29.06.2017 vydaného Obcou Neporadza ako príslušným 

stavebným úradom. 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 poslanci 

 

 

Nakoniec starostka obce prediskutovala s poslancami problém ohľadom kanála v časti obce 

pri pánovi Žáčikovi. Tento kanál je otvorený, zapácha, preto je potrebné ho uzatvoriť. 

Starostka obce navrhla umiestniť ku koncu kanála odtokovú rúru, čím by sa eliminoval 

problém zápachu. Poslanec Ing. Boris Michalička na základe osobnej obhliadky miesta (kanál 

sa nachádza v blízkosti jeho domu) navrhol, aby sa takýmto spôsobom urobila nielen časť, ale 
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celý kanál, čo je približne 30 metrov. Po vzájomnej diskusii poslanci súhlasili s takýmto 

návrhom a rozhodli sa na daný účel vyčleniť čiastku 1 000 EUR z rozpočtu obce. Za finančné 

prostriedky by sa nakúpil potrebný materiál (rúry, piesok na zasypanie, betónové kocky na 

zakrytie a pod).  

 

U z n e s e n i e  č . 6 3 / 2 0 1 7  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 1 000 € z rozpočtu obce na odvodnenie 

a vyspádovanie kanála pri dome p. Žáčika. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 poslanci 

 

 

 

9. Záver 

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

za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Juraj Jánošík  

   

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č. 1 

 
 

 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 10 - 

Príloha č. 2 

Správa z kontrolnej činnosti  kontrolóra obce Bobot 
Za obdobie 2/4 2017 

 

Označenie hlavného kontrolóra: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce Bobot 

Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad , Bobot č.56 

Cieľ kontroly:  

kontrola došlých faktúr, pokladničnej knihy a denníka – dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z.z.  

o finančnej kontrole a audite v znení neskorších zmien a predpisov 

- dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve , najmä kontrola náležitostí účtovných 

dokladov  

-  kontrola plnenia nápravných opatrení z minulých kontrol. 

Označenie povinnej osoby: starostka obce Danka Ďuriačová 

 Dátum doručenia  správy na oboznámenie povinnej osobe:  24.08.2017 

Opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov označenie konkrétnych 

ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi a odporúčaní alebo opatrení na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

1. Faktúry za pevnú linku - telekomunikačné služby : podľa Metodického usmernenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 – ekonomickej 

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je od 1.1.2017  rozpočtový účet 632003 – Poštové a 

telekomunikačné služby nahradený účtom 632005 – Telekomunikačné služby. 

Návrh odporúčaní: Faktúry za telekomunikačné služby zúčtovať s rozpočtom na účet 632005, 

prijať rozpočtové opatrenie k úprave rozpočtu. 

 

2. Vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole 

a audite v z.n.z.a p. : základná finančná kontrola nie je vykonávaná podľa platných predpisov 

– na faktúrach a pokladničných dokladoch chýba podpis štatutára obce – starostky. 

Návrh odporúčaní : podpísať základnú finančnú kontrolu na dokladoch starostkou obce  

 

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom, 

navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku uvedených v návrhu správy a spôsob vysporiadania týchto námietok:  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam bola určená do 17.08.2017 . 

 - Do uvedeného dátumu neboli doručené žiadne námietky k zisteným nedostatkom, 

navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam. 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je stanovená do 31.12.2017. 

- Trvá, dodržiavanie plnenia opatrení bude predmetom nasledujúcich kontrol. 

 

Dátum vyhotovenia správy z kontroly: 24.08.2017 

 

Mgr. Ivan Antal 

         hlavný kontrolór obce 
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Príloha č. 3 

 

  

 

 

 

O b e c  B o b o t  

 

 
 

            

Všeobecné záväzné nariadenie  

2/2017 

o vyhradení miest a určení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby 

do Národnej rady SR, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja 

Trenčín a voľby do orgánov samosprávy obce Bobot 
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Obecné zastupiteľstvo v Bobote v zmysle  § 6, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva  toto Všeobecné záväzné 

nariadenie 

č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja Trenčín a voľby do orgánov 

samosprávy obce Bobot na území obce Bobot 

 

  

Článok 1 

Predmet 

 

  

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o vyhradení miest na umiestňovanie 

volebných plagátov  v čase volebnej kampane upravuje osobitný postup kandidujúcich 

politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných 

plagátov na verejných priestranstvách v obci v čase volebnej kampane: 

a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

b) pre voľby do Európskeho parlamentu 

c) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

d) pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

  

2. Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia 

rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len vyhlásenie 

volieb) a končí 48 hodín pred dňom konania volieb.  

  

3. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície 

alebo nezávislého kandidáta na podporu umiestňovania plagátov na verejných priestranstvách 

v obci. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa článku 1 ustanovuje platná 

legislatíva SR. 

 

 

Článok 2 

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Umiestňovať volebné plagáty v čase volebnej kampane v obci Bobot možno na: 

     Obecnej úradnej tabuli pred Kultúrnym domom s. č. 56  

  

2. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách  v obci nie je 

dovolené a je dôvodom na vyvodenie sankcii voči porušiteľovi tohto VZN. Zároveň je 

neprípustné umiestňovať volebné plagáty na akomkoľvek majetku obce, okrem vyhradených 

miest určených v tomto VZN. 

  

3. Na umiestňovaní volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach, 

súkromných objektoch a objektoch vo vlastníctve právnických osôb sa toto VZN nevzťahuje. 

 

 

 

  

  

Článok 3 
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Zabezpečenie zásady rovnosti 

 

1. Každý kandidujúci subjekt má možnosť umiestniť volebný plagát  na plochu určenú      

na umiestňovanie volebných plagátov na to určenú. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre 

jednotlivé volebné plagáty vykoná obec až potom, čo jej budú volebnou komisiou doručené 

zoznamy zaregistrovaných kandidátov. Následne na to obec rozdelí plochu na rovnaké diely, 

podľa počtu zaregistrovaných kandidátov pre voľby  podľa čl.1 ods. 1 tohto VZN 

  

2. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidátom až do skončenia 

volebnej kampane. 

  

3. Ak kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené 

na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné 

umiestniť volebný plagát iného kandidáta. 

 

  

Článok 4 

Umiestňovanie volebných plagátov a údržba plôch na to určených 

 

1. Umiestňovanie a lepenie volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách 

na to určených, vyhradených týmto VZN zabezpečí každý kandidujúci subjekt na svoje 

náklady. 

  

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt. 

  

3.Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných 

plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné 

náklady. 

 

  

Článok 5 

Sankcie 

 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN  možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu 

do výšky  33,- Eur. 

  

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 

môže starosta/-ka  obce v súlade s § 27b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,- Eur. 

  

 

Článok 6 

Kontrola dodržiavania VZN 

 

1. Kontrolu na dodržiavanie tohto VZN vykonávajú: 

  

a) starosta / -ka obce 

b) hlavný kontrolór obce 

c) poverení zamestnanci obce 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
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1. Tomuto VZN je nadradený zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene 

a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov. 

  

2.Toto VZN bolo prerokované  a schválené Obecným zastupiteľstvom v Bobote dňa  

uznesením č. 60/2017  

  

3. Toto VZN  nadobúda účinnosť 15 dňom  po schválení obecným zastupiteľstvom Bobot. 

  

  

  

V Bobote dňa 8.9.2017 

  

  

 

 

 

                                                                                Danka Ďuriačová 

                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

Návrh VZN č. 2/2017 vyvesený na obecnej tabuli dňa: 21.8.2017 

 

Návrh VZN č. 2/2017 zvesený z obecnej tabule dňa: 7.9.2017 

  

  

  

  

  

  

 

 


